
 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 بابک 44643165 74پالک   11شهرک اکباتان فاز یک سوپر آبستان رضا 1

 83پالک   سه راه امین حضور پاساژ دمحم طبقه همکف آتش پنجه علی اکبر 2
33565657-

33133764 
 آتش پنجه

 آثار جوی سید مهدی 3
سه راه امین حضور خ امیر کبیر شرقی پاساژ پردیس طبقه 

 4زیر همکف پالک 
 نمونه 33505975

 قائم 33709752 96پالک   خ خراسان میدان خراسان خ طیب آخوند اوقلی مهدی 4

 آذر پیکان نورهللا 5
 143پالک   خ فردوسی جنوبی نرسیده به چهارراه استانبول

 جدید 153قدیم 
 هما 66716862

 آرش داود 6
خ مالک اشتر بین کارون و قصرالدشت مقابل کمیته امداد 

 ج538ق893/1پالک 
 لوکس 66884987

 338خ امیرکبیر شرقی شهید دیالمه پالک  آرین دارستانی آصف 7
33565423-

33565423 
 برنا

 ج933ق 337خ ری مقابل کوچه آبشار پالک  آرین دارستانی آصف 8
33509957-

33324465 
 تخت جمشید

 آزاد ایمان 9
خیابان امیر کبیر شرقی بین سه راه امین حضور و چهارراه 

 -185پاساژ خلیج فارس طبقه منفی یک پالک   سرچشمه
 شاهین 33546479

 آسایش طلب حقی حسین 10
پاساژ ایران زیرزمین اول   سه راه امین حضور خ ایران

 36پالک 
 آسایش 33550377

 فراهانی 66808522 813پالک   متری دوم جنوبی 15شهریور  14شادآباد کوی  آقا زیارتی فراهانی ناصر 11

 کثیری 33138256 59پالک   خ امیر کبیر پاساژ میرزا محمود وزیر طبقه اول آقا کثیری عبداله 12

 میالد 22267173 1855خ دکتر شریعتی مقابل خ ظفرط همکف پالک  آقا دمحم دباغ دمحم 13

 آقائی ابوالفضل 14
متری امین  83فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره خ امین 

 ج 49ق 14/1پالک   شریف
 آقائی 77343934

 جواد االئمه 33132998 88پالک   خ ری پاساژ امام جواد زیرزمین آقائی پازوکی مسعود 15

 محالتی 33334476 798پالک   میدان امام حسین خ شهرستانی آقابزرگی قاسمعلی 16

 کوثر 55602815 98پالک   بازار تهران تیمچه حاجب الدوله داالن اول آقاسید علی دربندی دمحمرضا 17

 آقاعلی طاری دمحم 18
پالک   سه راه امین حضور پاساژ تجاری ایران طبقه همکف

138 
 کاالی خانگی طاری 33131296

 آقایاری صمد 19
متري دوم و گلبرگ خ ابراهیم  19خ گلبرگ غربي تقاطع 

 876-851پالک   نژاد خ مجید قاري
 آقایاري 77824449

 آقایاری حمیدرضا 20
بزرگراه رسالت خ کرمان جنوبی بعداز تقاطع گلبرگ نبش 

 89پالک   شهید رحمتی
 ایران ما 77833650

 آقایاری ناصر 21
خ گلبرگ غربی انتهای کرمان جنوبی خ شهید اکبر 

 91پالک   عباسی
 آقایاری 77828368

 آل ابراهیم جواد 22
خ پیروزی بلوار ابوذر قبل از پل چهارم خ مبارزغربی پالک 

56 
 بهاران 33825097

 آودیان لئون 23
پالک  8خ مجیدیه شمالی بلوارشهید کاووسی نبش گلستان 

139 
 لئون 22517513



 آینه کار دمحم 24
خ شهید اجاره دار ) خواجه نظام الملک ( چهارراه شیخان 

 ج511ق484پالک 
 تاپ 77543801

 ابراهیم زاده تواضع کریم 25
پالک   سه راه امین حضور پاساژ پردیس طبقه زیر همکف

88 

33503406-

33506649 
 113گالری 

 ابراهیم لواسان پور مرتضی 26
-594پالک   خ جمهوری بعداز پل حافظ روبروی تولید دارو

 ج585ق596
 آریا 66701332

 پوریا 66709624 53خ جمهوری پاساژحافظ پالک  ابراهیمی سید رسول 27

 ابراهیمی گنجگاه امرهللا 28
 783-113پالک   خ جمهوری نبش چهارراه اردیبهشت

 ج 1843ق
 رخ 66400028

 ابریشم کار 33127072 85پالک   خیابان ری پاساژ امام جواد طبقه همکف ابریشم کار حمیدرضا 29

 ابوالحسنی 66648862 85پالک   خ شهید قدرت پاکی  سه راه آذری ابوالحسنی جانعلی 30

 چمنی 88417499 17پالک   متری لشکر خ شهید قاری 17خ مجیدیه  ابوالحسنی منصور 31

 ابومعاش زاده صباح 32
خیابان ری دوراهی مهندسی روبروی باربری عصر ترقی 

 537پالک 
 رضا 33137088

 ج 933ق 333-338پالک   خ ری ایستگاه دردار ابومعاش زاده ستار 33
33134776-

33561175 
 ستار

 آتی 33554853 ج 983ق 387پالک   خ ری ایستگاه دردار ابومعاش زاده مهدی 34

 ابیانه ابوالفضل 35
خیابان عارف شمالی خ شهید تاجیک نبش کوچه 

 88پالک   شعبانی
 ونوس 33175670

 ظفر 22854619 ج 1815ق1878پالک   خ شریعتی مقابل خ ظفر احدی سید مرتضی 36

 جزیره 55065704 18ق883پالک   خزانه بخارائی فلکه دوم احدی موسی 37

 احدی فردشربیانی حسین 38
 538-535خ عباسی خ راه پیما مقابل آتش نشانی پالک 

 ج 175ق

55410731-

55413497 
 شربیانی

 گالری ایران 88779919 ج 86ق  81پالک   خ ونک خ کار و تجارت احقاقی ابوالحسن 39

 احقر حمید 40
میدان خراسان اول خ خاوران خ شهید اعتماد سعید پالک 

 ج 41ق18
 حقیقت 33034311

 احمد نعمت اله 41
خیابان کارگر شمالی بین چهارراه نصرت و بلوارکشاورز 

 196/1پالک 

88969498-

889631112 
 گنجینه تهران

 احمدی قنبر علی 42
ق  13پالک   متری شهید بیدوا 13متری امیری  19خ قزوین 

 ج 17
 احمدی 66695970

 احمدی بقال رضا 43
پالک   نازی آباد خ پارس سابق ) شهید اکبر مشهدی (

 ج138ق189/1
 احمدی 55064143

 احمدی راد عباس 44
 178انتهای خ جیحون خ شهید رنجبر خ عابدین نوری پالک 

 ج184ق

55713218-

55776430 
 احمدی راد

 احمدی نیا مصطفی 45
خ جمهوری جنب فروشگاه رفاه ساختمان شهریار طبقه 

 1پالک   اول
 مصطفی 66495040

 احمدی نیا مصطفی 46
خ جمهوری جنب فروشگاه رفاه ساختمان شهریار طبقه 

 17پالک   سوم
 رویال 66401036

 الغدیر 55826665 833پالک   خانی آباد شهرک شریعتی خ ابوریحان احمدیان محمود 47



 محسن 48
احمدیان مزرعه 

 یزدی

پالک   خیابان شریعتی باالتر از دوراهی قلهک ایستگاه یخچال

1798 
 خانه بلومبرگ 22605050

 ج6ق188پالک   خزانه بخارائی فلکه اول ضلع شمال شرقی اخجسته عبدهللا 49
55065715-

55063186 
 خجسته

 ج83ق88خ کریم خان زند اول میرزای شیرازی پالک  اخطاری مظفر 50
88900529-

88906604 
 گیلوا

 ثامن 33131805 5پالک   خ ایران خ گوته پاساژ امین حضور طبقه زیرزمین اخالقی شاد رضا 51

 صدرا 8-44523247 9تهرانسر تقاطع بلوار گلها و الله پاساژ تجاری گلها پالک  اخوین فرزاد 52

 ادب فضل هللا 53
خیابان وحیدیه میدان تسلیحات فاطمیه شرقی خ زینعلی 

 ج135ق65پالک   تجریشی

77844050-

77840342 
  

 ادهمیان دمحم 54
پالک   خیابان جمهوری نبش خ اسکندری جنب بانک مسکن

1894 
 خانه یاس سفید 66565932

 ادیبی عباس 55
خیابان شوش شرقی خ شهید مظاهری ) شقاقی سابق (نرسیده 

 ج 68ق  733پالک   متری منصور 83به 
 ادیبی 55314339

 وحدت 33913642 ج497ق333پالک   خ مصطفی خمینی چهارراه سرچشمه اربابی وحدت دمحمابراهیم 56

 ارجمندی علی 57
خ حافظ نبش پاساژ حافظ جنب وزارت بهداشت و درمان 

 ج857ق817پالک   پزشکی
 امیر 66711959

 اردستانی دمحم حسن 58
پالک   ایستگاه زیبا  میدان خراسان خ خراسان بعد اززیبا

176 

33520240-

33122720 
 اردستانی

 پارسیان استیل زمان 66961725-6 631پالک   خ جمهوري چهارراه دانشگاه اردشیری قباد 59

 19پالک   مجتمع تجاری گلها 8شهرک اکباتان فاز  ارشادی حسن 60
44667771-

44666577 
110 

 ارشدی 33553514 135پالک   پاساژ الماس  خ ایران جنب ارشدی خمسه فرهاد 61

 ارواحی سخاوت 62
سه راه امین حضور اول خ ایران پاساژ ایران طبقه زیر 

 34پالک   همکف

33504028-

33124740 
 صدف

 اروجلو جواد 63
وارباز خ غفاری )شمیران نو(نبش شهید   خ هنگام خ

 138پالک   الیاسی
 ایده آل 77800956

 علی 33509536 81پالک   خ امیرکبیر پاساژ پردیس طبقه همکف اژدری مهرداد 64

 امیر 33503979 931پالک   خیابان ری روبروی مسجد کاظمیه استاد باقر احمد 65

 تندیس 33139258 88خیابان ری پاساژ سهامی طبقه زیرزمین پالک داخلی  اسدبیگی سارا 66

 اسدی مهدی 67
خیابان ری مقابل کوچه دردارنبش خیابان نعیمی پرور پالک 

983 
 یکتا 33518653

 اسدی اسماعیل 68
سه راه امین حضور پاساژ میرزا محمود وزیر طبقه 

 8پالک   زیرزمین
 کوثر 33121332

 اسدی محسن 69
سه راه امین حضور خ امیرکبیر شرقی پاساژمیرزا محمود 

 18پالک   وزیر زیرزمین
 فروزان 33502360

 اسدیان 33562265 ج319ق1358خ ری نرسیده به سه راه امین حضور پالک  اسدیان ربیع 70

 شایان 22922782 ج 1888ق1717پالک   خ شریعتی مابین ظفر و قلهک اسکندری اسماعیل 71



 اسکندری امیرحسینی مسعود 72
خ امیرکبیر سه راه امین حضور پاساژامیرکبیر طبقه زیر 

 16پالک 
 امیر 33124232

 اسالمی مهدی 73
پالک   خ کریم خان زند بین استاد نجات الهی و شهید عضدی

 ج 889ق877
 گلهای صنعت 88908529

 113دمحم  33503795-6 ج194ق 856پالک   سه راه امین حضور خ ایران خ گوته اسالمی عباس 74

 صاحب الزمان 33501242 71پالک   خ ری پاساژ سهامی طبقه زیرزمین اسالمی کوپائی مهدی 75

 ابریشم 55411377 838پالک   خ هالل احمر عباسی شمالی اسالمی نصرت آبادی عباسعلی 76

 اسالمیان 88750851 835پالک   خ شهید بهشتی نرسیده به میدان تختی اسالمیان قدمعلی 77

 اسالمیان کوپائی غالمحسین 78
خ ایران خ شهید احمدی گوته پاساژامین حضور 

 18پالک   زیرزمین
 اسالمیان 1-33131690

 اسالمیان کوپائی عبدالحمید 79
سه راه امین حضور خ ایران خ گوته )شهید احمدی ( 

 84پالک   پاساژامین حضور طبقه همکف

33131930-

33130930 
 اسالمیان

 اسالمیان کوپائی دمحمحسین 80
سه راه امین حضورخ ری کوچه برادران تیمچه امین حضور 

 6پالک   طبقه همکف
 اسالمیان 4-33137201

 اسماعیلی شعبانعلی 81
 1/133متری غربی خ شهید افشاری پالک  79نارمک 

 ج167ق
 اخوان اسماعیلی 77816274

 اخوان اسماعیلی 77907978 ج174ق155پالک   نارمک خ پدرثانی اسماعیلی شعبانعلی 82

 ج35ق854پالک   متری دوم شمالی 19رسالت   بزرگراه اسماعیلی ابوالفضل 83
22324204-

22520796 
 مصطفی

 اسماعیلی مهدی 84
خ سهروردی شمالی باالتراز بهشتی روبروی بانک 

 581پالک   سپه
 الکترو سپهر 88513879

 اسمعیلی دمحم رضا 85
سه راه امین حضور بازار بزرگ امیر کبیر طبقه همکف 

 75پالک 
 توسعه 33508476

 اشتری تفرشی مرتضی 86
خ ری نرسیده به کوچه آبشار جنب داروخانه حکمت پالک 

994 

33135979-

33135989 
 انرژی

 اشتری تفرشی رضا 87
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور تیمچه امین حضور 

 5طبقه همکف پالک 
 8ایرانیان صالح  33500511

 ج487ق657پالک   خ ری نبش کوچه رزاق منش اشتری تفرشی رضا 88
33500511-

33500512 
 ایرانیان صالح

 مهدی 33555528-29 ج 413ق  619پالک   خ ری مقابل کوچه آبشار اشرف کاشانی ناصر 89

 اشرفی 77505504 18پالک   میدان امام حسین اول خ )مازندران (خ مهران اشرفی حیدر 90

 جهیزیه سرا 55763816 ج65ق45خ قزوین خ سلیمانی ) شهید ابراهیم حسینی( پالک  اشکانی پور رضا 91

 پرویز 92
اصغر زاده دگمه 

 داغالی
 ج17ق19پالک   خ امیرکبیر شرقی خ شهید دیالمه

33557618-

33137316 
 سهند

 1/8پالک   17خ شهرآرا خ آرش مهر نبش بلوک  اصالحی حمیدرضا 93
880252815-

88287465 
 حمید

 آذربایجان 55702491 898ق857متری ابوذر شرقی پالک  83خزانه قلعه مرغی  اعتماد اسبفروشانی نوحعلی 94

 789پالک   خ هالل احمر چهارراه عباسی اعتماد اسبفروشانی رضا 95
55670000-

55665241 
 اعتماد



 یاسمین 66738024 5پالک   خ جمهوری تقاطع حافظ پاساژ حافظ طبقه همکف اعتمادی دمحم 96

 شاهد 33440476 8پالک   خ ری کوچه آبشار پاساژ آبشار اعرابی سیاوش 97

 امیران 66718449 93پالک   خ جمهوری چهارراه یوسف آباد پاساژحافظ اعلمانی تفرشی عبدهللا 98

 نور 88400851 171پالک   خ سبالن شمالی مقابل موتور آب افتخاری طرقی حسن 99

 افشین 44079601 ج63ق67/8پالک   فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس افشین منفرد حمید 100

 افضلی علی 101
بومهن بلوار امام )ره( پاساژ خسرو تاش راهروی 

 4پالک   گلستان
 قائم 2231672-0221

 18خ جمهوری پاساژ جمهوری طبقه همکف پالک  افکاری احمد آباد یوسف 102
66701298-

66724064 
 نیکا زاگرس

 اکبر سید سجاد 103
خ پیروزی خ شهید غالمعلی پیچک بعداز مسجد فخریه پالک 

 ج 175ق165
 موسوی 33334314

 اکبر 33515844-5 41پالک   بعد از کوچه گوته -خیابان ایران اکبری اکبر 104

 اکبری خلیل 105
پالک   سه راه امین حضور اول خ ایران نبش خ گوته

 ج95ق733
 اکبری 33127112

 151خ ری خ ایران خ گوته روبروی مسجد سیدالشهدا پالک  اکبری بابک 106
33511975-

33511976 
 پارسا

 1918پالک   شهریور جنوبی روبروی سینما سایه 14خ  الماسی حسن 107
33555663-

33563255 
 بنفشه

 امین 88841424 ج36ق186پالک   خ کریمخان زند خردمند شمالی الماسی زاده منوچهر 108

 الوانی سیدمحسن 109
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور ایستگاه آبشار پالک 

 ج 954ق 336

33561421-

33561425 
 حایر

 ولی عصر)عج( 33563229 155پالک   سه راه امین حضور خ ایران خ گوته الهامی نژاد یداله 110

 آذر 66876685 ج488ق489پالک   خ خوش بین خ ناصری و دامپزشکی الهیار شاهسون احمد 111

 امام جمعه مجید 112
پالک   خ ری بین آبشار و دردار کوچه حمام سید ابراهیم

 ج6ق88
 کاالی خانگی مجید 33506050

 امامی 33553525 413پالک   خ ری روبروی حسینیه همدانیها امامی راسخ احمد 113

 امان آبادی دمحمعلی 114
پالک   خ پیروزی خ نبرد پائین تراز چهارراه فرزانه

 ج753ق145
 خسروی 33171768

 96-93خ جمهوری پاساژحافظ نبش پاساژ پالک  امان پور بناب داود 115
66725145-

66721314 
 48بهار 

 امجد 66731859 3پالک   خ جمهوری ساختمان کاوه طبقه همکف امجد مجید 116

 امزاجردیان کیومرث 117
و رودکی نبش کوچه   خوش  خ آذربایجان مابین چهارراه

 ج461ق384آقاجانی پالک 

66430011-

66430169 
 رضوان

 سعید 33127527 8پالک   سه راه امین حضور پاساژدمحم طبقه همکف امیدی سعید 118

 5پالک   خ امیرکبیر سه راه امین حضور پاساژمهدوی امیدی نصرت 119
33554076-

33557324 
 امید



 7خ جمهوری پاساژحافظ داخل حیاط پالک  امیدی انبوهی علی دوست 120
66713673-

66731611 
 امید

 امیدی خامنه دمحم ابراهیم 121
متری سوم(  83خیابان دکتر فاطمی کاج شمالی خ ساجدی )

 ج78ق95پالک 
 امیدی 88022690

 مهران 33126751 34خ امیرکبیر شرقی نبش خیابان دیالمه پالک  امیر رضوانی سید عباس 122

 37پالک   خ ایران پاساژ ایران زیرزمین امیرآبادیان دمحمعلی 123
33120791-

33507609 
 امیر

 امیربیگلو دمحم علی 124
پالک   18و 11جنت آباد نرسیده به چهار باغ بین کوچه 

5/61 

44435048-

44401398 
 سنایی

 38-31پالک   خ هاشمی نرسیده به رودکی امیرجاوید مقصود 125
66830668-

66898343 
 مسعود

 امیرزاده سعید 126
متری رجب نصیری باشگاه  15خیابان نظام آباد شمالی

 ج 69ق68متری تسلیحات پالک  15رسالت 
 سعید 77815205

 امیرعسگری 77478622 ج85ق33پالک   خ پیروزی خ پنجم نیروی هوائی فلکه اول امیرعسگری اصغر 127

 امیری 33124559 18پالک   ری سه راه امین حضور پاساژ دمحم طبقه اول امیری مهران 128

 امیری 33506689 14پالک   خ ری پاساژدمحم طبقه اول امیری دمحمرضا 129

 امیری محمود 130
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور مجتمع تجاری دمحم طبقه 

 81-88-88اول پالک 

33126154-

33124559 
 امیری

 737-738ق 763-769پالک   خ کمیل بعداز سه راه کارون امیری پور مهدی 131
55705475-

55733284 
 امیری پور

 بابک 66005082 147پالک   متری جی نرسیده به دامپزشکی 81خ  امیری خورهه فرامرز 132

 تهران 77459233 353نارمک خ آیت شمالی بین چهارراه سرسبز و مینو پالک  امیریاوری مهدی 133

 امین زاده 66832807 61پالک   متری مسعودی 3انتهای خ مالک اشتر نرسیده به  امین زاده علی اکبر 134

 مهدی 33519149 ج 514ق  981پالک   خ ری باالتر از بیمارستان بازرگانان امینی حسین 135

 امینی عباس 136
پالک   خ امیرکبیر سه راه امین حضور روبروی پاساژ احسان

59 
 پائیزان 33563897

 آریا 33132030-40 ج35ق643پالک   خ ری روبروی تعمیرگاه ایران ری امینی ابوالقاسم 137

 بکو 33561276 13پالک   خ ری سه راه امین حضور روبروی پاساژ احسان امینی علیرضا 138

 امینی رانکوهی محمودرضا 139
نارمک باالترازمیدان هفت حوض نرسیده به چهارراه 

 684پالک   سرسبز
7794593   

 87پالک   خ ری بین دردار و آبشار کوچه حمام سید ابراهیم اناری علیرضا 140
33509792-

33550562 
 امید

 اناری بزچلوئی روح هللا 141
خزانه بخارائی چهارراه اول خ عباسی جنوبی نبش کوچه ششم 

 14پالک   غربی
 اناری 55066150

 انتظاری مطلب 142
پالک   پائین تراز پاساژنگین  صابونیان  میدان شوش خ

 ج131ق198
 ایران 3-55085961

 آرین 33546315 -187پالک  -1خ امیر کبیر شرقی پاساژ خلیج فارس طبقه  انتیکی نژاد مجید 143



 مهران 33567910 17پالک   خ ری سه راه امین حضور پاساژ دمحم انوریه سید مجتبی 144

 زمانی 33133147 ج36-34ق 863-868پالک   خ ایران نرسیده به پاساژ الماس اورزمانی دمحمتقی 145

 اویسی خواه دمحمرضا 146
سه راه امین حضورمجتمع تجاری دمحم طبقه زیرزمین پالک 

81 

33120070-

33129362 
 ساالر

 بهنام 33514131 1پالک   خیابان ری بعد از کوچه آبشار نبش پاساژ سهامی اویسی خواه حسین 147

 ایران بخش غالمرضا 148
متری حسینی (  17خ نظام آباد جنوبی خ شهید محمودی )

 819پالک 

77583272-

77540550 
 قائم

 ایرانی عروجعلی 149
 119ق  183متری شمشیری نرسیده به مخابرات پالک  83

 ج
 مبارک 66615324

 ایرانی 66887147 986ق576پالک   خ جیحون بین دامپزشکی و هاشمی ایرانی رضا 150

 فروشگاه ایزدی 55024095 184پالک   خانی آباد نو خ شهید لطیفی ایزدی نادر 151

 51پالک   خ جمهوری پاساژکاوه طبقه پنجم ایزدی رضا 152
66724566-

66706573 
 ایزدی کاال

 ایالنلو غالمرضا 153
خزانه بخارایی نرسیده به فلکه اول قبل از کالنتری پالک 

849 

55350946-

55350948 
 پرشین

 ایمانی 33507972 1383خیابان ایران بازار امیرکبیر طبقه اول پالک  ایمانی دمحم رضا 154

 ج 889ق  837پالک   خ دکتر شریعتی ایستکاه عوارضی ایمانی علی اصغر 155
77608015-

77608018 
 نادری

 سامسونگ 66229356 198پالک   شهرک ولیعصر خ رجائی نبش کوچه فراهانی ایوز داشچالر نادر 156

     ب      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 بابائی حسن 157
خیابان سبالن شمالی خیابان شهید حسنی ) گلسرخ سابق ( 

 175پالک 
 بابائی 88403098

 بابائی رضا 158
سعادت آباد خ عالمه طباطبایی جنوبی پاساژ طوس 

 83پالک   زیرزمین
 طوس 88682328

 بابائی فر دمحمرضا 159
خیابان دکتر شریعتی بعد از خ ظفر نرسیده به بیمارستان 

 ج1841ق 1836پالک   ایرانمهر
 جنرال الکتریک 22007393

 بابایی جمال 160
ق  855پالک   خ شهید مدنی چهارراه نظام آباد خ شهید فتاحی

 ج 816

77810207-

77813153 
 بابایی

 سعید 66487779-81 1888پالک   خیابان جمهوری بین فروردین و اردیبهشت بابایی سعید 161

 6پالک   خ ری پاساژ دمحم طبقه زیرزمین باغبان مهدی 162
33124015-

33126296 
 توحید

 باغبان زاده عبدالرحیم 163
خیابان امیر کبیر سه راه امین حضور پاساژ خلیج فارس طبقه 

 387همکف پالک 
 ایران زمین 33546096

 باغبان زاده 33134940 18پالک   سه راه امین حضور پاساژپردیس طبقه دوم باغبان زاده عبدالرحیم 164



 باغبانی بادی هادی 165
بزرگراه آزادگان پل شهید کاظمی ابتدای اتوبان خلیج فارس 

 88  پالک جنب پالک  شهرک گلریز خ شهید حمید پروانه
55193265   

 ج814ق854شهریور خ کیامنش خ مینا پالک  14خ  باقر نژاد ابیانه امیر 166
33724312-

33732266 
 امیر

 7داخلی  پالک  خ ری پاساژ دمحم طبقه زیرزمین باقر نژاد ابیانه مرتضی 167
33440215-

33125793 
 باقرنژاد

 نیکان 33502672 11خیابان ری پاساژ سهامی طبقه زیرزمین پالک  باقربیگی ابوالفضل 168

 باقرنژاد ابیانه عباس 169
آبان خ پرستار جنوبی جنب کوچه  18خ پیروزی میدان 

 163پالک   قائم

33177993-

33161840 
 پیمان

 باقری ابراهیم 170
سه راه امین حضورخ گوته )شهید احمدی(مرکز تجاری امین 

 18پالک   حضور
 وحید 33506000

 باقری دماوندی اصغر 171
پالک   متری نبوی 3خ خاوران انتهای خواجوی کرمانی نبش 

1 
 فرد 33707918

 فرهنگ 22265363 1787پالک   خ شریعتی روبروی بیمارستان ایرانمهر باقری نژاد فرهنگ 172

 باقری نیستانکی دمحمرضا 173
ق  136خ امیرکبیر روبروی کوچه میرزا محمود وزیر پالک 

 ج 181
 نشاط 33564069

 باقری نیستانکی ابوالفضل 174
خ امیرکبیر شرقی مقابل مسجد محمودیه نبش پاساژ 

 ج881ق135پالک   عظیمی

33565720-

33131380 
 نشاط

 بامداد بنادکی علی 175
ستارخان سه راه تهران ویال خیابان شهید توحیدی پاساژ 

 89داخلی   79-77پالک   محراب طبقه اول
 بامداد 66525295

 بختیاری دمحم 176
پالک   خ امیرکبیر شرقی پاساژ میرزا محمود وزیر طبقه دوم

8 
 پاناسونیک 8-33503117

 ابوالفضل 177
بختیاری غریب 

 دوستی
 ج53ق93پالک   میدان ابوذر خ ابوذر خ شهید قفیلی

55725336-

55771730 
 بختیاری

 674پالک   بومهن بلوار اما)ره( جنب مسجد اهل البیت بخشی نعمت هللا 178
2224109-

2228847-0221 
  

 مسعود 33137311 ج977ق379پالک   خ ری روبروی دردار بخشی مسعود 179

 برجی حمید رضا 180
پاساژ تجاری امام   خیابان ری نرسیده به سه راه امین حضور

 8پالک   جواد طبقه همکف
 حدیث 7-33508106

 بابک 33138796 ج5ق89پالک   خ ری کوچه حمام سید ابراهیم برزگر علمداری بابک 181

 برزگری خانقاه دمحم 182
جاده مخصوص کرج شهرک وردآورد بلوار اصلی روبروی 

 166خ شهید مطهری پالک 
 برزگر 3830971-0262

 کادویی امیر 77558995 148پالک   خیابان نامجو ایستگاه عظیم پورخ سلمان فارسی برزنونی سلیمان 183

 برقی کاشانی دمحمرضا 184
پالک   خ شریعتی باالتر ازظفر جنب بیمارستان ایرانمهر

1846 
 شریعتی 22004001

 برکتی 33127128-9 85پالک   سه راه امین حضور پاساژدمحم زیرزمین برکتی فرید 185

 آریانا 33122730 63پالک   خ امیرکبیر شرقی روبروی بانک تجارت برنجکار مجید 186

 برندک یدهللا 187
پالک   خ نیاش بعد از سردارجنگل نبش خ نشاط و پنج تن

77/1 
 صنام 44841429

 88845481-5 ج116ق134پالک   خ کریم خان زند خ خردمند شمالی برهنه پوشان مهدی 188
شرکت تهران 

 کارصبا



 بزرگ داریوش 189
خ جمهوری خ دانشگاه نرسیده به چهارراه تیر) لبافی نژاد( 

 ج55ق 113پالک 

66469345-

66406896 

لوازم آشپزخانه 

 صنعتی بزرگ

 بشر دمحم 190
سه راه امین حضور خ ایران خ احمدی پاساژ امین 

 13پالک   حضور

33519476-

33131562 
 امین حضور

 آنتیک 33519064 85پالک   سه راه امین حضور خ ری پاساژ سهامی بشیرخباز مهرداد 191

 مسعود 55353141 883پالک   نازی آباد خ شهید احمدعراقی بشیریان مسعود 192

 سانترال 33131780 4پالک   خ امیرکبیر پاساژ میرزا محمود وزیر طبقه همکف بطحائی حسین 193

 بطحائی حسین 194
پالک   خ شریعتی ایستگاه یخچال نبش خ سجاد

 ج1585ق1758
 سانترال 22601584

 بطحائی سید عباس 195
سه راه امین حضور پاساژ میرزا محمود وزیر طبقه زیر 

 8پالک   همکف
 پوریا 33125531

 صالحین 33562060 187خ امیرکبیر شرقی پاساژمیرزا محمود وزیر پالک  بطحائی سید احمد 196

 بلوریان علیرضا 197
خیابان سهروردی شمالی خیابان کوروش مجتمع تجاری 

 98پالک   کوروش طبقه همکف
 مهرداد 88545484

 56بازار تیمچه حاجب الدوله پاساژ بلور طبقه دوم پالک  بنازاده دردشتی محسن 198
55630086-

55812535 
 سانی

 الکترانس 66722635 ج4ق18خ جمهوری پاساژ جمهوری طبقه همکف پالک  بنایی کاشانی حوریه 199

 پاییزان 335024090-91 88طبقه همکف پالک   خیابان ری پاساژ دمحم بنی جانی حمید رضا 200

 مهدی 33502249 8خ ری پاساژ سهامی زیر زمین پالک  بنی جانی احد 201

 بوترابی دمحمرضا 202
نبش خ پایدارفرد)امیرابراهیمی( پالک  3خ پاسداران بوستان 

 ج87ق13
 میله 22572357

 69پالک   خ امیرکبیر شرقی روبروی کوچه دیالمه بهادرانی باغبادرانی رجبعلی 203
33505203-

33561359 
 بهادران

 بهارلو 0221-76231670 844پالک   بومهن بلوار امام پاساژ خسرو تاش طبقه دوم بهارلو علی 204

 بهبودی علیرضا 205
 8طبقه منفی   خیابان امین حضور مجتمع تجاری خلیج فارس

 819پالک 
 پایالوکس 33546148

 بهرامی رضا 206
سه راه امین حضور اول خ ایران مرکز تجاری ایران 

 65پالک  -1زیرزمین 

33122868-

33552304 
 مهدی

 بهرامی سید قاسم 207
پالک   خ ری خ امیرکبیر شرقی پاساژ میرزا محمود وزیر

 ج188ق 139
 مهدی 33131456

 بهزادی علیرضا 208
خیابان ولی عصر باالتر از سه راه دکتر بهشتی نبش کوچه 

 8111نادر پالک 
 ایران 88716840

 بهزادی امیر 209
 -1طبقه   سه راه امین حضور مجتمع تجاری خلیج فارس

 175پالک 
 بهزادی 2-33546331

 سونی سنتر 66417141 ج358ق71-78پالک   خ جمهوری بین ولیعصر و شیخ هادی بهفروزی بهنام 210

 بهمنی مرتضی 211
خ ري نرسیده به سه راه امین حضور پاساژ سهامي طبقه 

 85همكف پالک 
 فخرآرین 33136678

 بهار 33559177 414پالک   خ ری نبش پاساژ سهامی بهمنی ابوالفضل 212



 بهیاری 33561916 ج935-934ق455و454پالک   خ ری جنب کوچه دردار بهیاری ناصر 213

 بیات 66234283 185پالک   یافت آباد شرقی خ شاندیز بیات رزاق 214

 مهران 66836262 ج 897ق575پالک   خ مالک اشتر بعداز چهارراه گلی بیدآبادی دمحمحسین 215

 امیر 33138289 8پالک   سه راه امین حضور پاساژ دمحم طبقه زیرزمین بیدآبادی غالمرضا 216

 بیرون راه احمد 217
میدان هفت حوض خ آیت نرسیده به چهارراه تلفنخانه نبش 

 819پالک   جویبار غربی

77952898-

77904057 
 گنجینه نارمک

 بیسادی 55414852 536پالک   خ هالل احمر چهارراه عباسی بیسادی دمحماسماعیل 218

 بیطرف رحیم 219
پالک   فلکه دوم صادقیه بلواراشرفی اصفهانی خ پیامبر

 ج15ق6
 پیام 44083704

 زینب )س( 33551494 539پالک   خیابان ری دوراهی مهندسی بیطرفان مرتضی 220

 بیگدلی امیرحسین 221
پالک   شهریور خیابان آیت اله سعیدی جنب خ مشهد 14  خ

763 
 سجاد 33026117

 871پالک   خ هاشمی بین کارون و قصرالدشت بیگدلی مهر مرتضی 222
66872438-

66350341 
 بیگدلی مهر

     پ      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 پازکی عیسی 223
پالک   سه راه امین حضور پاساژ امام جواد طبقه زیرزمین

15 
 امیر 33120447

 پازکی عیسی 224
خ ری سه راه امین حضور نبش بانک ملت پاساژ سهامی 

 85طبقه زیرزمین پالک 

33131929-

33131927 
 امیر

 پازوکی اکبر 225
خ امیرکبیر شرقی پاساژ میرزا محمود وزیر طبقه 

 15پالک   زیرزمین

33123014-

33124357 
 ثامن

 13پالک   خ ری پاساژ سهامی طبقه همکف پازوکی احمد 226
33136867-

33566565 
 اباصالح

 گالری جام جم 44127744 168پالک   خ آیت هللا کاشانی ابتدای خ سازمان برنامه پاشا دمحم نوری محسن 227

 پاکی ولی جان 228
پالک   خ هنگام بلوار دالوران خ تکاوران شمالی

 ج136ق188
 ملت 77450438

 ج983ق373پالک   خ ری روبروی دردار شرقی پالیزوانی قاسم 229
33556054-

33566635 
 پالیزوانی

 پایدار مجتبی 230
پالک   خ شهرآرا پائین تراز اداره گذرنامه نبش خیابان هفتم

88 
 ایران نوین 66431291

 ارم 33138217 54پالک   نبش پاساژ احسان  سه راه امین حضور پایدار علی 231

 آتیه 33138217 56پالک   پاساژ احسان  راه امین حضور نبش  سه پایدار حسین 232

 پایدار عباسقلی 233
پالک   خ شهرآرا ضلع جنوبی پارک بازار اول

 3+13ق19و17
 شهرآرا 88268261



 پشم فروش علیرضا 234
سه راه امین حضور جنب زیرگذر پاساژ تهران 

 84پالک   زیرزمین
 پشم فروش 33502724

 ج179ق777خ سلطانی )شهید افتکاری ( پالک   خ کمیل اول پالسچی مشهود 235
55702620-

55147830 
 مسعود

 پند آموز جعفر 236
خیابان ستارخان سه راه تهران ویال مقابل بانک ملی ایران 

 784پالک 
 هانی 66511717

 آذین 33568090 44پالک   سه راه امین حضور جنب باربری حسینی پورابتهاج فاطمه 237

 آذین 22901913 1883پالک   خیابان شریعتی ایستگاه مینا پورابتهاج فاطمه 238

 پورباقری یونس 239
پالک  133نبش  135خ دماوند بعداز چهارراه خاقانی خ 

 ج85ق5/86-8/86

77914689-

77953943 
 باقری

 گالری غرب 66683435-7 863پالک   متری امیری تقاطع سی متری جی 19خیابان  پورباقری اصل امیرحسین 240

 پورباقری اصل علیرضا 19
ابتدای خ هاشمی نرسیده به بلوار استاد معین کوچه شهید 

 ج8ق4پالک   عزتی

66037562-

66046403 
 آریا

 خانه کادو 77602378 833خ شهید نامجو نبش چهارراه معینی پالک  پورجباری خامنه دمحم باقر 20

 پورحیدر فرزین 21
خ امیرکبیر شرقی روبروی بانک تجارت پاساژپردیس طبقه 

 83پالک   همکف
 (8پدیده ) 33503552

 پدیده 33503551 86پالک   خ امیرکبیرشرقی پاساژپردیس طبقه همکف پورحیدر فرزین 22

 پورحیدر فرزین 23
خ امیر کبیر شرقی روبروی بانک تجارت مجتمع تجاری 

 1پالک   پردیس طبقه همکف
 سپاس 4-33503553

 پورحیدر غالمرضا 24
پالک   امیرکبیر شرقی روبروی بانک تجارت پاساژ پردیس

87 
 دوستان 33503415

 ایرانیان 667116141 111پالک   خ جمهوری نبش ساختمان آلومینیوم پوردشت آبادی حسن 25

 مهرداد 66923872 573پالک   خ اسکندری چهارراه ارومیه پورشفیع منصور 26

 پورکاظمی عبدالرضا 27
متری شهید کمالی نبش کوچه  13خ پیروزی خ نبرد خ فرزانه 

 ج 6ق 83پالک   طالقانی
 آشتیانی 33782347

 پوردمحمقواقلو سیفعلی 28
متری صاحب  83شهر ری صالح آباد غربی 

 176پالک   الزمان)عج(
55007790   

 کوثر 33566566 81پالک   خ ری پاساژ دمحم طبقه همکف پورنجاتی دمحم 29

 534پالک   خ ری جنب باربری ساعتچی پورواحدی اسمعیل 30
33557540-

33123218 
 پورواحدی

 واحدی 33563639 583پالک   خ ری ایستگاه دوراهی مهندسی پورواحدی علی اکبر 31

 پوزشی میاب اکبر 32
خیابان جمهوری نرسیده به چهارراه استانبول پاساژ 

 71پالک   گلشن
66726264 

لوازم خانگی 

 گیلبرتون

 پویان 33552176 18پالک   خ ری پاساژ دمحم طبقه زیر همکف پویان دمحم 33

 پویان نیا حسن 34
پالک   خ امیرکبیر سه راه امین حضور جنب پل زیرگذر

 ج88ق477
 جهان نما 33552594

   33131616-17 ج14ق497پالک   سه راه امین حضورجنب پاساژ مهدوی پویان نیا محسن 35



 153پالک   خ ستارخان خ شاد مهر نرسیده به نصرت پهلوان آرانی حمیدرضا 36
66524955-

66504362 
  

 قصر طالئی 66508177 18پالک   خ ستارخان خ دریان نو پاساژ مفید طبقه همکف پهلوانی حمید 37

 پیرنظر عنایت اله 38
متری پاکدامن شمالی بین نهم و دهم 83شمیران نوخیابان 

 833پالک   غربی
 پیرنظر 77449721

 پیروی اسفندیار 39
خ پیروزی خ نبرد مقابل سازمان آب نبش کوچه فرنام پالک 

 ج861ق919

33193289-

33194856 
 پیروزی

 الله 55709038 134میدان ابوذر خ علمی خ گودرزی پالک  پیکانی زین العابدین 40

     ت      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 تابش حبیب 1
میدان بهارستان خ مردم خ گل دمحمی نبش خ ایران طبقه 

 1پالک   1
 تابش 33510841

 تاجیک حسین 2
متری شهید  75انتهای خ پیروزی بلوار ابوذر جنوبی پل پنجم 

 193-143پالک   ده حقی

33145325-

33153384 
 تاجیک

 آوان 88007796 ج1948ق868پالک   خ کارگر شمالی باالتر از پمپ بنزین تاراسی دمحمرضا 3

 تحویلیان دمحم 4
 11سهروردی شمالی کوچه شاهرخ ساختمان ایلیا پالک 

 13پالک داخلی   8طبقه
 بازرگانی پاسارگاد 88758827

5 
سید جمال 

 الدین
 9پالک   سه راه امین حضور پاساژاحسان طبقه اول ترابی

33970094-

33970332 
  

 ج171ق175پالک   خ مجیدیه جنوبی سه راه ارامنه ترابی عظیم 6
88450994-

88414019 
 آرارات

 ترکمن شهربانو 7
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور پاساژ دمحم طبقه 

 6پالک   همکف
 سلوا 33133761

 آریان 33502310 83خ ایران پاساژ الماس زیرزمین پالک  ترکیان دمحمعلی 8

 تشکری دمحم 9
پالک   خ امیرکبیر شرقی پاساژ میرزا محمود وزیر طبقه اول

 76واحد 18
 دمحم 33122000

 کیهان کاال 55413332 884ق883پالک   خ هالل احمر خ عباسی شمالی تفکری علیرضا 10

 تقدسی مسعود 11
پالک   خیابان تهران نو میدان امامت خ جدیدی خ تیموری

 ج38ق138

77418373-

77411786 
 مسعود

 تقوی سید دمحم رضا 12
بین مفتح و میرعماد جنب استانداری تهران طبقه  -خ بهشتي 

 13پالک  839ساختمان  15چهارم واحد
 نماسامانه پارسیان 88732741

 733پالک   سه راه افسریه شهرک مسعودیه خ کلهر جنوبی تقی پورحسین آبادی علیرضا 13
33860404-

33497186 
 تقی پور

 تقی زاده نادر 14
سه راه امین حضور خ امیرکبیر شرقی پاساژ تهران طبقه 

 58پالک   همکف
 تقی زاده 6-33136545

 نبی 33555609 48سه راه امین حضور جنب باربری حسینی پالک  تقی نژاد نجی اله 15

 پارس ژیوار 77484190 539پالک   خ پیروزی چهارراه کوکاکوال خ افراسیابی تمنایی دمحمرضا 16



 ج986ق461پالک   خ ری بعداز کوچه دردار تمیمی علی 17
33554742-

33509431 
 سعید

 سنگری 33563394 388پالک   سه راه امین حضور اول خ ری تنها سنگری علیرضا 18

 تنهایی علی دمحم 19
پالک   متری نبرد نرسیده به چهارراه نبی اکرم 83خ پیروزی 

 ج868-7ق813
 قصراثاث 33166652

 توسلی نیا مرتضی 20
پالک   خ ری اول خ عبدالرضا شیرازی )آبشار( پاساژ آبشار

18 
 آبشار 331335123

 توفیقیان 33126731-2 979پالک   خ ری ایستگاه دردار توفیقیان منصور 21

 توکلی حمید 22
-139میدان امام حسین ابتدای خ دماوند خ دمحم منتظری پالک 

866 
 امید 8-33315947

 آبسال 77890381 135پالک   میدان رسالت خ هنگام تیزچه نصرت هللا 23

 تیموری علی اکبر 24
خ قزوین دوراهی قپان خ عبید زاکانی انتهای کوچه شهید 

 81پالک   آقامیری
55708715   

 ج83ق468پالک   سه راه امین حضور جنب زیر گذر تیموری مهدی 25
33556560-

33556550 
 برادران تیموری

 تیموری جواد 26
سه راه امین حضور جنب زیرگذر پاساژامیرکبیرطبقه 

 14زیرزمین پالک 
 امام رضا 33556550

 تیموری مهدی 27
خ امیرکبیر شرقی نرسیده به چهارراه سرجشمه پاساژ پردیس 

 4پالک   طبقه همکف
 آفاق 33503567

     ث      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 پارس خزر 33340934 839پالک   خ پیروزی صددستگاه نبش خ بستان منش ثابت سید مهدی 1

 ثابتی دمحم 2
خ جمهوری مابین سه راه جمهوری و چهارراه شیخ 

 73پالک   هادی
 گیتا 66460137

 ج1363ق1833پالک   خ شریعتی مقابل حسینه ارشاد ثاقب تهرانی مجید 3
22269300-

22227153 
 ساحل

     ج      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 مهدی 33128183 6پالک   سه راه امین حضور مرکز تجاری احسان جاجرمی خیاط دمحم مهدی 1

 جامعی مولینکس 88962514 18پالک   میدان دکترفاطمی ابتدای خ شهید گمنام جامعی حسین 2

 جاور زنجانی 55708288 16پالک   متری ابوذر خ شهید کمالی 83میدان ابوذر خ  جاور محمود 3

 جاوید یدهللا 4
پالک   خ اسکندری جنوبی نرسیده به چهارراه بوستان سعدی

196 
 جلوه 66386640



 پاسداران 22593596 864پالک   5و  7خ پاسداران بین گلستان  جاویدمجد دمحمهادی 5

 جباری نورالدین 6
خ رودکی نرسیده به چهارراه دامپزشکی مقابل سینما کارون 

 ج541ق444نبش پاساژ جاوید پالک 

66880931-

66882700 
 نگین رودکی

 3پالک   خ ری پاساژ سهامی طبقه زیر همکف جباری علیرضا 7
33512070-

33512080 
 جباری

 فروردین 66411101 ج1813ق843پالک   خ جمهوری چهارراه فروردین جباری خامنه دمحمرضا 8

 کاندید 33132055 959سه راه امین حضور خ ری پالک  جربزه دار مسعود 9

 جعفر آبادی 55713177 8پالک   امامزاده حسن پاساژ امین الملک جعفر آبادی آشتیانی ملک تاج 10

 الزهرا 33554680 985دردار پالک   خیابان ری بعد از خ جعفری سید رضا 11

 جعفری خیرهللا 12
پالک   خ قزوین خ شهید ابراهیم حسینی نبش چهارراه ربیعی

 ج189ق149

55760099-

55707759 
 جعفری

 جعفری علی 13
خ قزوین خ شهید ابراهیم حسینی ) سلیمانیه سابق (بعداز 

 ج 187ق139-137پالک   چهارراه ربیعی

55710010-

55707151 
 جعفری

 کاج 88765758 591خ سهروردی شمالی نرسیده به چهارراه هویزه پالک  جالل زاده گورابی میر احمد 14

 بهروز 33127569 17خ ری پاساژ سهامی طبقه همکف پالک  جاللی بهروز 15

 جاللی رجبی احمد 16
 817-819خ هالل احمر خ عباسی شمالی مقابل مسجد پالک 

 ج 881ق 

55412054-

55418498 
 نگاه

 پیمان 55389940 759پالک   خ وحدت اسالمی ایستگاه ورزشگاه جلدی ابراهیم 17

 جلدی رحمان 18
خ هالل احمر چهارراه عباسی پاساژ مهدی طبقه 

 3پالک   همکف
 پیمان 55654791

 35زیرزمین اول پالک   خ ایران پاساژ ایران جلوسی دمحمرضا 19
33550458-

33552396 
 جلوسی

 جمال صالحی حمید 20
خ سهروردی شمالی باالتر از دکتر بهشتی نبش کوچه 

 ج538ق15پالک   شهرتاش

88765046-

88760041 
 گالری صالحی

 جمشیدی فر علی 21
متری مطهری  83سعادت آباد بلوار دریا چهارراه مطهری 

 3جنوبی پالک 
 همت 88092940

 جمشیدیان بهنام 22
خیابان ری نرسیده به سه راه امین حضور پاساژ امام 

 11پالک   جواد
 جمشیدیان 4-33518783

 جنانی غالمرضا 23
سه راه امین حضور خ ایران خ گوته پاساژ امین حضور طبقه 

 7زیرزمین پالک 

33131826-

33131825 
 شبکه پنج

 جندقی اعالئی قدمعلی 24
پالک   خ ولیعصر پل امیر بهادر خ بوعلی نبش کوچه هیجدهم

 36ق 43-48
 اعالیی 55387460

 )1بدر( 33565093 334پالک   خ ری باالتر از کوچه آبشار جوادقزوینی امیر 25

 جوادی سید دمحم 26
خ امیرکبیر بین سه راه امین حضورو سرچشمه روبروی 

 ج186ق 134پالک   کوچه میرزا محمود وزیر
 دمحم 5-33134424

 ج6ق 14-15پالک   خ کمالی خ کمیل مقابل خ خرمشهر جوانمرد حمید 27
66830520-

66883337 
 نوین

 جورابي 66406487-9 1136پالک   خ جمهوري تقاطع كارگر جورابی مجید 28



 پالیزی 88762638 ج938ق84پالک   خ سهروردی شمالی میدان شهید قندی جوزی سید ابوطالب 29

 خورشید دریان 33782460 ج 149ق  887پالک   خ پیروزی پیچک شمالی جهادی نژاد داریان دمحمباقر 30

 میالد 33552194 85سه راه امین حضور پاساژ پردیس طبقه همکف پالک  جهانبخش بهرنگ 31

 جهانشاهی حسین 32
پالک  3متری ابوذر پائین تراز میدان جلیلی نبش کوچه  83

 ج88ق538
 سرابی 55709395

 11پالک   خ امامزاده حسن پاساژ امین الملک طبقه همکف جهانگیری بهرام 33
55714539-

55743737 
 جهانگیری

 جهانگیری 55753132 5پالک   خ امامزاده حسن پاساژ امین الملک طبقه همکف جهانگیری رحمان 34

     چ      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 چراغعلی خانی حسن 1
متری امیری اول خ گلستانی نرسیده به بانک  19خ 

 833پالک   ملی
 برادران مداح زاده 55708595

 چهاردولی امید 2
پالک   متری رسالت 13متری اسکندرلو  83شهرک رضویه 

83 
 نرگس 33473063

 چیت ساز دستجردی محسن 3
سه راه امین حضور خیابان ایران پاساژ ایران طبقه همکف 

 118پالک 
 پگاه 33552316

     ح      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 حاتمی آغچه قشالقی حسن 1
پالک   متری طالقانی سه راه دوم 18خیابان نعمت آباد خ 

 ج 583ق188
 حاتمی 55868891

 ج87ق 87پالک   طبقه زیرزمین8خ ری پاساژ سهامی فاز  حاتمی قمشه فرهاد 2
33552220-

33551809 
 امیر

 حاتمی قمشه محسن 3
سه راه امین حضور امیرکبیر شرقی پاساژ زنگنه طبقه 

 1همکف پالک 
 گالری علی 33568870

 ستاره آبی 77900182 66پالک   جاده تهران نو خ اسماعیل افشاری ) پدر ثانی ( حاتمیان موریس 4

 امین 33510348 6پالک   سه راه امین حضور پاساژ امام جواد طبقه همکف حاج بابایی کریم 5

 حاج پور ثمرین مسیح آقا 6
متری آقاجانلو  13متری ولیعصر 85خ پیروزی نبرد جنوبی 

 8/885پالک   نبش انصار
 حاجی پور 33015595

 برادران حاج علی 33519907-8 ج581ق984پالک   خ ری ایستگاه دوراهی مهندسی حاج علی دمحمرضا 7

 مرکزی دوو 33126315 ج475ق338پالک   خ ری نرسیده به سه راه امین حضور حاجی امیرحسین 8

 گالری صدا وسیما 88271318 4پالک   خ گیشا خ فروزانفر نرسیده به خ یکم حاجی آخوندی دمحم 9



 دیبا 10
حاجی ابراهیمی 

 فراشاه
 ایمان 33556839 958خیابان ری ایستگاه دردار پالک 

 رضا 11
حاجی بیگلری 

 مزلقانی

پالک   سه راه امین حضور خ ایران باالتراز بن بست مقدم

863 
 هما 3-33137522

 حاجی حسنی ولی اله 12
متری  83خیابان تهران پارس خیابان جشنواره خیابان امین 

 7پالک   زمرد کوچه ایمانی
 بلورین 77339122

 موزه 33561282 ج79ق9پالک   سه راه امین حضور اول خ ری حاجی حسین مجتبی 13

 آسایش ممقانی 33506170 4پالک   خ ری پاساژ دمحم طبقه زیرزمین حاجی رسولی ممقانی رحمن 14

 ج 178ق  116پالک   خ امیر کبیر شرقی نبش کوچه داودی حاجی سید حسنــی میرعلی 15
33568566-

33123159 
 نیکا

 الماس 33516232 87خیابان ایران پاساژ الماس طبقه همکف پالک  حاجی صادق امید 16

 ج61ق96پالک   خ امیرکبیر شرقی جنب کوچه دیالمه حاجی علیان ابراهیم 17
33563348-

33130905 
 سفیر

 حاجی کاظم تهرانی علی 18
پالک   خ دکترشریعتی ایستگاه داودیه جنب ظفر

 ج1863ق1863
 تهرانی 22228547

 حاجی كریمی ساری دمحم علی 19
پالک   متري نیروي هوایي روبروي پمپ بنزین83خیابان 

878 
 8گلستان  77409266

 حاجی دمحم علیها احمد 20
 166ق  188خ شوش شرقی خ ارج چهارراه روشنایی پالک 

 ج
 حاج دمحمی 55318381

 حاجیان حسین آبادی رمضانعلی 21
 187ق837/1پالک   خ پیروزی خ پرستار چهارراه گلسرخی

 ج
 هدیه پرستار 33175201

 881شهرک ولیعصر خ جاللی جنوبی ) شهید مسلمی ( پالک  حبیب نژاد رحمان 22
66223407-

66244040 
 حبیب نژاد

 دمحم 33153173 758پالک  83و  84متري اول بین خ  15خیابان افسریه  حبیب نژاد اصغر 23

 حبیبی نادر 24
خ شهید مدنی باالتراز چهارراه نظام آباد خ سجاد خ نوروزی 

 ج833ق174فرد روبروی بانک صادرات پالک 

77265417-

77837577 
 حبیبی

 فدک 33559317 ج 939ق333پالک   خ ری روبروی کوچه دردار حبیبی پرور امیر 25

 71پالک   خ جمهوری پاساژحافظ طبقه همکف حبیبیان مهرداد 26
66727973-

66708516 
 تک

 87پالک   نازی آباد بازار دوم خ بوعلی شمالی حجازی حبیب هللا 27
55348404-

55334675 
 حجازی

 حریریان ابوالقاسم 28
پاساز سهامی طبقه   خیابان ری نرسیده به سه راه امین حضور

 8پالک   همکف
 شهاب 33139247

 الوند 33136616 5پالک   خیابان امیر کبیر شرقی پاساژ پردیس طبقه همکف حریریان فرحناز 29

 حسن درویش مرتضی 30
پالک   سه راه امین حضور بازار بزرگ امیرکبیر طبقه دوم

8363 
 امیرکبیر 1-33507952

 77سه راه امین حضور خ ایران پاساژ الماس طبقه اول پالک  حسن دوست حسین 31
33133746-

33569953 
 پخش پارسیان

 حسن زاده 33136026 936خیابان ری نبش کوچه آبشار پالک  حسن زاده علی 32

 حسن زاده 33339747 116میدان امام حسین خ اقبال الهوری پالک  حسن زاده علی 33



 87پالک   ب سابق 13خ خلیج کوچه امام زمان)عج(  حسن زاده ساقصلو اللهویرن 34
66251134-

66254454 
 حسن زاده

 حسنی 33138692 884پالک   خ ایران جنب دبستان حسنی مهران 35

 حسین اشتهاردی محمود 36
شهریور جنوبی ایستگاه شهرام پائین تر از بانک ملی  14  خ

 839پالک 
 حقیقت 55312566

 تصویران 55349177 53پالک   نازی آباد خ اکبر مشهدی خ کارگر سامانی حسین چترسازارنگه جعفر 37

 حسین خلج دمحمرضا 38
میدان ونك خ مالصدرا خ شیراز جنوبي نبش بن بست 

 99پالک   میثم
 الیكا 88049294

 حسین دوالبی فاطمه 39
متری غربی نارمک ) شهید ثانی ( نرسیده به سه  79خیابان 

 ج138ق168پالک   راه سمنگان
 سئول 77909773

 حسین زاده 33139916-17 17پالک   سه راه امین حضور پاساژتهران زیرزمین حسین زاده عبدالرحیم 40

 حسین شهرستانی حسین 41
سه راه امین حضور مرکز تجاری پردیس زیرزمین اول پالک 

83 
 شهرستانی 33503413-4

 31پالک   خ ایران پاساژ ایران زیرزمین اول حسین شهرستانی حسین 42
33128876-

33134060 
 شهرستانی

 نمونه 33567670 455خ ری نرسیده به سه راه امین حضور پالک  حسین گرکانی رمضانعلی 43

 کامران 33562297 ج 58ق  15سه راه امین حضور اول خ امیرکبیر پالک  حسین گرکانی کامران 44

 110 33566905 ج487ق683پالک   خ ری روبروی کوچه آبشار حسین گرکانی حسن 45

 پوریا 77816719 864پالک   متری خ حمیدرضا سهیلیان 79نارمک خ  حسین یزدی جعفر 46

 دیپلمات 22631750 1786پالک   خ شریعتی باالتر از دو راهی قلهک حسینی سید دمحم رضا 47

 حسینی سید حسن 48
سه راه امین حضور اول خ ری جنب کوچه رزاق منش پالک 

488 
 حسینی 33561606

 حسینی سیدحسین 49
-831خ سینا ) شهید محبوب (بعد از چهارراه خرمشهر پالک 

 ج 194-196ق166
 حسینی 55412951

 طلوع 33136969 48پالک   خ امیرکبیر شرقی پاساژتهران طبقه همکف حسینی مجید 50

 حسینی سفید آبی ابوالفضل 51
خ پیروزی خ دهم فروردین میدان شهدای تفحص پالک 

 ج48ق59
 اخوان حسینی 33161994

 حسینی شیرازی مهدی 52
 131ق881سه راه امین حضور خ ایران اول خ گوته پالک 

 ج
 شیرازی 33551674

 حسینی محسن زاده حمیدرضا 53
جنب بلوک   بزرگراه نواب شمال به جنوب نرسیده به بریانک

 83پالک   دنا
 حسینی 55439344

 حسینی نژاد مسعود 54
پالک   نارمک باالتراز چهارراه سرسبز زمرد غربی

 ج683ق8و383

77897828-

77270468 
 ساحل

 گیوحسینی 66882088 ج488ق334پالک   متری هاشمی 18خ هاشمی نرسیده به  حسینی ویژه گیو 55

 گل نرگس 33551469 583روبروی حسینیه همدانیها پالک   خیابان ری حسینیان سید مهدی 56

 حسینیان سیدحسن 57
 581خ هالل احمرچهارراه عباسی جنب داروخانه نیرو پالک 

 ج 884ق 

55417120-

55416871 
 سهیل



 22900825 896پالک   خ میرداماد ضلع شمال شرقی پل مدرس حق شناس جواد 58
نمایشگاه کولرهای 

 گازی ال جی

 نوید 33544540 83پالک   سه راه امین حضور مجتمع تجاری امین حضور حق گو سید مجتبی 59

 جزیره 33550171 ج 456ق611پالک   خ ری نرسیده به سه راه امین حضور حقگو محمود آقا 60

 حقی دمحممهدی 61
سه راه امین حضور ابتدای خ ری پاساژدمحم طبقه اول پالک 

83 
 ایران قشم 33139002

 حقیقت علی 62
سه راه امین حضور امیر کبیر شرقی پاساژ پردیس طبقه زیر 

 83همکف پالک 
 حقیقت 33503411

 حقیقی ولی اله 63
خ خواجه نظام الملک ایستگاه حسین آباد نبش کوی شهید 

 777پالک   بهشتی
 گالری سپید 77544739

 حکمت خواه علی 64
بزرگراه نواب بعداز پل هالل احمر خ شهید محمود 

 ج814ق934/1پالک   اسکندری
55416772 

فروشگاه اینترنتی 

 تهران کاال

 حکیم نژاد رامین 65
پالک   خ ولیعصر پائین تراز پارک ساعی برج نگین ساعی

1353/8 
 آبسال 88700726

 پارس کاال 66720716 ج463ق134پالک   خ جمهوری جنب ساحتمان آلومینیوم حلمی حبیب 66

 حلی سید مجید 67
پالک   خیابان سرچشمه خ امیرکبیر پاساژایران طبقه همکف

134 
 حلی 33565658

 حمسه حسین 68
پالک   خ پیروزی چهارراه کوکاکوال خ شهید افراسیابی

 ج513ق587
 صحت 77479964

 حمیدی 33557334 ج483ق689پالک   خ ری ایستگاه آبشار مقابل بانک ملت حمیدی دمحم 69

 ج488ق683خ ری ایستگاه آبشار مقابل پاساژ سهامی پالک  حمیدی دمحم 70
33519304-

33557334 
 حمیدی

 حمیدی 33552870 ج87ق431سه راه امین حضور جنب پل زیر گذر پالک  حمیدی مقدم دمحمعلی 71

 حنیفی بروج رضا 72
-885پالک   خ جمهوری بین کارگر واردیبهشت

 ج1364ق888
 پرشیا استیل 66403085

 113حیدر  33563058 19پالک   سه راه امین حضور خ دیالمه حیدر قاسم 73

 تفلون ترنج 44500727 133پالک   17خ   تهرانسر بلوار اصلی حیدری مظفر 74

 حیدری ابراهیم 75
پالک   سه راه امین حضور خ شهید دیالمه مجتمع تجاری ثامن

81 
 صدف 33122086

 حیدری اروجعلی 76
متری شهید عیوض  19متری ابوذر 83خزانه قلعه مرغی 

 881ق63-133خان نبش کوچه شهید نجفی پالک 
 حیدری 55734950

 حیدری حسن 77
خ امیرکبیر شرقی خ شهید دیالمه روبروی باربری 

 ج13ق18پالک   حسینی

33558927-

33557258 
 سروش

     خ      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 113بهار  33502247 4خ ری پاساژ سهامی طبقه زیرزمین پالک  خابوری مزرعه نوی هاشم 1



 خاتمی سیدصادق 2
سه راه امین حضور انتهای امیرکبیر شرقی نبش پاساژتهران 

 49پالک 
 دنیای سامسونگ 8-33139996

 مهشاد 33559742 ج974ق466پالک   خ ری باالتراز کوچه دردار خاتمی سید محمود 3

 خاجه زاده دمحمحسن 4
خ هالل احمر چهارراه عباسی مقابل بیمارستان شهید 

 ج743ق938پالک   فهمیده

55659892-

55642515 
 یاس

 خادمیان سوغاری حسن 5
بلوار امام پاساژ خسرو تاش طبقه دوم راهروی   بومهن

 853پالک   اول
76231760-0221   

 خالقی عبدهللا 6
ایستگاه داودیه نرسیده به بیمارستان   خ شریعتی

 1858ق1836/1پالک   ایرانمهر
 گالریا 228551540

 خالقی دمحمی 33551251 ج89ق446پالک   خ امیرکبیر جنب پل زیرگذر خالقی دمحمی علیرضا 7

 خانزاده علی اصغر 8
مالک اشتر بعداز مسجدالهادی نبش کوچه دستجردی پالک 

899 
 کاالی لوکس 66832892

 پارس 33803155 791پالک  84و  83متری اول بین خ  15افسریه  خبازی دمحم رضا 9

 فرهاد 55837899 113پالک   خانی آباد نو شهرک شریعتی خیابان ابوریحان خدائی خاتونی دمحم حسن 10

 ان . سی 33519860 73پالک   خ ری سه راه امین حضور پاساژ سهامی زیرزمین خدابخش علی حسین 11

 کادوئی مسعود 55742273 575-578پالک    متری ابوذر)فالح ( مقابل بانک ملی83  خ خدابخشی داود 12

 خداپرست ابوالفضل 13
شهریور جنوبی جنب پرورشگاه شبیر پالک  14  خ

 ج 168ق939
 ماهان 33708416

 خداقلی کریم 14
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور پاساژ دمحم طبقه 

 83پالک   زیرزمین

33124660-

33123359 
 قائم

 خداوردی 33136733 83پالک   خ ری پاساژ سهامی طبقه زیرزمین خداوردی قاسمعلی 15

 خداوردی قاسمعلی 16
میدان قیام نرسیده به سه راه امین حضور روبروی کوچه 

 497ق639پالک   بهرون
 خداوردی 33516953

 پیام 33517187 ج343ق668پالک   خ ری روبروی کوچه بهرون خدایاری دمحمحسین 17

 خرسند عباس 18
خ امیرکبیر شرقی پاساژمیرزا محمود وزیرطبقه 

 11پالک   همکف
 شروین 33568736

 دیدنیها 66928188 1793خ جمهوری اسالمی نرسیده به خ گلشن پالک  خرسند حبیب 19

 خرم حسین 20
متری شهید  13شهریور جنوبی )خ طیب(14  خ

 ج 187ق  156پالک   میرباقرموسوی
 خرم 33715525

 خرم علیرضا 21
پالک   سه راه امین حضور مجتمع تجاری تهران طبقه همکف

76 
 پارس 20-33136519

 خرمی حسین 22
خیابان آیت اله کاشانی بعدازسه راه جنت آباد نبش کوی 

 569پالک   کیهان
 کیهان 44135888

 میالد نور 44219021 1337ق1889پالک   خ ستارخان فلکه اول صادقیه خزائی سلطان احمدی خدایار 23

 خستوان 33132696 978خ ری بعد از کوچه دردار پالک  خستوان حسین 24

 خستوان 33132575 397پالک   خ ری روبروی دردار خستوان اسد 25



 خسرو بگی برچلوئی مهدی 26
پالک   سه راه امین حضور امیرکبیر شرقی پاساز تهران

 ج9ق83
 سامسونگ مرکزی 33139882

 خسروی مصطفی 27
خ زنجان شمالی بلوار شهید سیادت مجمع تجاری مفید طبقه 

 16پالک   همکف
 یاس 66517623

 جهان کاال 33510670 489پالک   خ ری ایستگاه آبشار مقابل پاساژ سهامی خسروی ذبیح هللا 28

 خشک شانه ابوالفضل 29
متری طباطبائی نبش  18جاده ساوه از پل زیرگذر دوم 

 35پالک   جهاد
 خشک نشان 55825329

 کیوان 77454292 ج519ق769پالک  118نارمک خ سمنگان نبش خ  خضرائی دامغانی فر قربانعلی 30

 خضرائی غضنفری سید دمحم 31
خیابان ری باالتر از حسینیه همدانیها جنب باربری عصر 

 544ترقی پالک 
33509308 

نمایشگاه و فروشگاه 

 مرکزی

 پاسارگاد 44212030 ج413ق913پالک   خ ستارخان روبروی برق آلستوم خضرائی منفرد دمحمرضا 32

 خطیر علیرضا 33
-147پالک   خ پاسداران روبروی موسسه مالی بانکداری

 ج113ق 149
 آدریان 22843889

 خالقی زاده مسعود 34
خ امیرکبیر سه راه امین حضور مقابل خ ری پاساژ احسان 

 8پالک   طبقه پنجم
 بازرگانی آپادانا 33552085

 نخل 33554207 ج81ق479پالک   سه راه امین حضور جنب پل زیرگذر خالقی زاده دمحمرضا 35

 اشکان 44512742 38تهرانسر شرقی بلوار گلها بلوار الله پالک  خلج امیرحسینی نصرت اله 36

 خلیل زاده رسول 37
روبروی پارک شهرآرا پالک  73و 83خ شهرآرا بین خ 

 ج 43ق8/68
 فزین 88259845

 ج83ق54پالک   میدان هفت تیرخ غفاری طبقه چهارم خلیلی احمد 38
88303195-

88834065 
 خلیلی

 خلیلی محمود 39
پالک   خ شریعتی مقابل خ ظفر پائین تراز بانک سپه

 ج1838ق1886
 آرش 22854677

 خلیلی مسعود 40
سه راه امین حضور اول خ ایران پاساژ ایران طبقه 

 811پالک   اول
 کوثر 33121353

 اسماء 33515602 11پالک   خ ری پاساژ سهامی خلیلی رضا 41

 تولون  خلیلی سید نبی 42
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور جنب کوچه دردار پالک 

 ج918ق498
 خلیلی 33138941

 نوبل 33105745 571پالک   خ پیروزی بلوار ابوذر پل دوم خو مرتضی بهزاد 43

 جم الکترونیک 66709187 75پالک   خ جمهوری پاساژ حافظ خوبی خانکندی بهرام 44

 ج1866ق1888پالک   خ شریعتی نرسیده به ظفر خوبی خانکندی جعفر 45
22865363-

22854675 
 دریا

 سورنا 66702205 853پالک   خ حافظ نرسیده به جمهوری خورشید زاده واروژ 46

 گلستان 55414989 891پالک   خ هالل احمر نبش چهارراه عباسی خوش بین بهرام 47

 محسن 33565451 17ری جنب پل زیر گذر پالک   خیابان خوش طینت امیر 48

 خیرخواه عزت هللا 49
انتهای خزانه بخارائی بلوار شهید دستواره علی آباد جنوبی 

 68پالک   کوچه گودرزی
 خیرخواه 55057398



     د      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 پرستو 44010206 131فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار فردوس پالک  داخرجینی مهدی 1

 556پالک   رسالت اول دردشت دارینی اکبر 2
77804294-

77895225 
 شاه چراغ

 دانایی علیرضا 3
خ خواجه نظام الملک ) شهید اجاره دار (پائین تراز چهارراه 

 ج865ق534پالک   شیخان

77879112-

77555599 
 دانایی

 آرا 77830589 98پالک   خ دماوند خ پدرثانی خ شیرمرد دانلیان یرواند 4

 داودآبادی حمید 5
سه راه امین حضور خ امیر کبیر شرقی پاساژ میرزا محمود 

 18پالک   وزیرطبقه دوم
 بوش 33120462

 داودی دمحم 6
سه راه امین حضور روبروی دیالمه پاساژ ثامن الحجج طبقه 

 58پالک   زیر همکف
 پارسه 33136943

 داودی 55337779 ج88ق85پالک   خ شهید رجائی ایستگاه ورزشگاه خ بشرحق داودی تبریزی بهرام 7

 1858پالک   خ شریعتی مقابل خ ظفر داودی مقدم سید رضا 8
22854625-

22854604 
 زیمنس

 داودی مهر شمس هللا 9
ق 4/1پالک   میدان رسالت خ هنگام خ طاهر خانی شرقی

 ج 117
 ارمغان 77894838

 داودی مهر شمس هللا 10
فلکه دوم تهرانپارس خ فرجام شرقی بین زرین و عادل پالک 

37 
 مرکزی شرق 77720406

 درستکار کریم 11
 1354خ هالل احمر خ عباسی جنوبی جنب بانک ملی پالک 

 ج 68ق 
 کادو 55654767

 خزر 33505022 953خیابان ری مقابل ایستگاه دردار پالک  درقندیان ناصر 12

 درمان علی اکبر 13
خ کارگر شمالی خ نصرت غربی نرسیده به تقاطع 

 ج 69ق  193-143-148پالک   جمالزاده
66938069 110 

 درودیان رضا 14
سه راه امین حضور پاساژ میرزا محمود وزیر طبقه اول 

 9پالک 
 قائم 33124979

 درودیان علیرضا 15
خ امیرکبیر خ ایران خ گوته پاساژ امین حضور طبقه 

 4پالک   زیرزمین
 گالری صدف 2-33131801

 درویشی ابیانه حسین 16
سه راه امین حضور بن بست برادران تیمچه امین 

 14پالک   حضور
 ابیانه 33137207

 ابیانه 33127828 16پالک   خ ری سه راه امین حضور تیمچه امین حضور درویشی ابیانه حسین 17

 سلطانی 3-33500652 14سه راه امین حضور پاساژ سهامی طبقه همکف پالک  دست سری الهه 18

 تماشا 66214695 91شهرک ولیعصر خ بهرامی نبش مسلمی پالک  دستوری دمحم 19

 دشتی باویل مهدی 20
متری فالح نبش چهارراه سجاد مجتمع تجاری  83انتهای 

 ج13ق851گلسار پالک 
 گلسار 66235448

 دقتی ابراهیم 21
پالک   خ پیروزی میدان سرآسیاب مقابل بانک صادرات

 ج18ق898
 دقتی 33366107



 دقتی علی اکبر 22
میدان سرآسیاب دوالب جنب بانک صادرات پالک 

 ج83ق838
 دقتی 33341333

 دلونگی 88776760 19میدان ونک اول خ مالصدرا پالک  دالل زاده شاهین 23

 گلستان 44601898 17پالک   متری یکم شمالی 19متری گلستان  85جنت آباد  دالوری عبدالرضا 24

 دمیرچلی علی 25
خ هالل احمر نرسیده به چهارراه عباسی جنب بیمارستان 

 868پالک   شهید فهمیده

55407300-

55400275 
 دمیرچلی

 دوطاقی مصطفی 26
خ مجیدیه جنوبی ) استاد حسن بنا( خ عباس مهدوی خ قلی 

 ج16ق8/84-8/84پالک   بیگی

88416726-

88406824 
 شاد

 دولتی ثمرین باالجا 27
خ هالل احمر بعد چهارراه عباسی مقابل بیمه ایران خ شهید 

 ج14ق158پالک   قدمی
 دولتی 55659055

 دهقان مصطفی 28
مطهری نبش خ   خیابان سهروردی شمالی باالتر از

 843پالک   آزادی
 چهل ستون 88751770

 دهقان محسن 29
پالک   خیابان ا میر کبیر پاساژ خلیج فارس طبقه منفی یک

116 
 تیسفون 33546153

 443خ ری نرسیده به سه راه امین حضور پاساژ دمحم پالک  دهقان پیر تقی 30
33568198-

33564540 
 دهقان

 88خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه همکف پالک  دهقان زاده شاه آباد مرتضی 31
66724558-

66714376 
 برادران

 دهقان زاده شاه آباد مرتضی 32
جاده مخصوص کرج وردآوردابتدای خ  13کیلو متر

 ج 46ق 7-9پالک   آزادی
 دهقان زاده 44981555

 33546080 178پالک   سه راه امین حضورمجتمع تجاری خلیج فارس دهقان شاد آرش 33
فریجیدر ) دهقان شاد 

) 

 دیانتی 33569997 6خیابان امیرکبیرشرقی پاساژ بنی فاطمه طبقه همکف پالک  دیانتی عراقی حسین 34

 دینیاریان شهریار 35
غربی پالک 197و 199تهرانپارس خ تیرانداز بین خ 

 ج173ق187
 پارسیان 77706488

 اکبری 33562192 436  پالک  سه راه امین حضور روبروی بانک مسکن دیهیم نیا سکینه 36

     ذ      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 پایتخت 33126463 8و8پالک   خ ری سه راه امین حضور تیمچه امین حضور ذاکرشبیری حمیدرضا 1

 مهر 22605395 8خ شریعتی باالتراز ظفر بن بست افسر پالک  ذاکری مهرداد 2

 ذوالفقاری محمود 3
خیابان رسالت خ هنگام بلوار دالوران بلوار تکاوران شمالی 

 ج137ق183-183پالک   متری دوم 83قبل از 
 قائم 77441653

     ر      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف



 رئوفی 55416501 ج835ق859پالک   خ هالل احمر اول خ عباسی شمالی رئوفی حقانی بهمن 1

 راد سیدعباس 2
سه راه امین حضور خ ایران پاساژ ایران طبقه همکف پالک 

113 
 ساحل 33507887

 4پالک   خ ری پاساژ امام جواد طبقه زیرزمین رادپور نصیر 3
33129374-

33129382 
 رادمهر

 راده یی حمید 4
خ سید جمال الدین اسدآبادی نبش خ هشتم ) فتحی شقاقی ( 

 ج47ق33-39پالک 

88713298-

88713204 
 سپید

 امید 66029290 143خ طوس بین جیحون و کارون پالک  راستگارثمرین عباس 5

 راشدی مهدی 6
خ اسکندری جنوبی باالتر از خ مرتضوی نبش کوچه امید 

 ج87ق83پالک 

66359506-

66359508 
 سادات

 میالد 77324383 ج98ق58پالک   خ تهرانپارس خ امین میدان رهبر راه خدا هادی 7

 ربانی 33724298 886پالک   خ خاوران خ شه رستمی خ کاشی ربانی پور حسین 8

 ج1813ق1738/1پالک   خ شریعتی باالتراز ظفر ربیعی حمید رضا 9
22226685-

22228688 
 پردیس

 صداقت 55416519 888پالک   خیابان هالل احمر خ عباسی شمالی مقابل مسجد رجایی حسین 10

 رجب فردی رضا 11
پالک   شهرک ولیعصر خ شهید بهرامی خ شهید احمدحسینی

163 
 جهیزیه 66221579

 مژگان 55132953 56پالک   میدان ابوذر پائین تر از میدان جلیلی خ آقا یاری رجبعلی حسن 12

 رجبی مهدی 13
پالک   خ ری باالتراز کوچه آبشار پاساژ سهامی زیر همکف

7 
 مهدی 33551739

 رجبی مسعود 14
-141پالک   خ ولیعصر جنوبی ایستگاه مختاری

 ج188ق196
 مسعود 55386486

 رسالت 33502888 886خ ایران خ گوته روبروی مسجد سیدالشهدا پالک  رجبی فینی حسن 15

 الزهرا 33546124 -179پالک   -1خیابان امیر کبیر مجتمع خلیج فارس طبقه  رحمانی رضا 16

 خاتم االنبیاء 33511280-1 ج74ق436پالک   خ ری جنب پاساژ سهامی رحمانی سیدباقر 17

 رحمانی پناه جمشید 18
پالک  81و 16خ یوسف آباد سید جمال الدین اسد آبادی بین 

144 

88714555-

88718555 
 تهران ناسیونال

 رحمن نژاد آق قلعه محمود 19
خ نازی آباد بازاردوم خ سرسبز ) شهید اکبرمشهدی( پالک 

 ج 68ق  834و8/834
 رحمان نژاد 55334181

 تبریزی 66896744-45 ج168ق878-875پالک   خ رودکی باالتراز مرتضوی رحیم تبریزی پرویز 20

 رحیمی عادل 21
خیابان ری ایستگاه دردار جنب باربری عصر ترقی پالک 

565/1 
 رحیمی 33503344

 رحیمی جواد 22
خ سهروردی جنوبی باالتر از چهارراه مالیری پور پالک 

 ج 45ق  8/84

88415565-

88415565 
 گالری مروارید

 ناز 66938376 ج98ق186پالک   خ آزادی بعداز چهارراه جمالزاده رحیمی دمحمحسین 23

 ج914ق353پالک   خ ری روبروی کوچه دردار رحیمی علی 24
33551715-

33558533 
 رحیمی



 66907474 7پالک   خ کارگر جنوبی باالتراز میدان پاستور کوچه سعیدی رحیمی هادی 25
موسسه تامین کاالی )

 ( ثامن

 رحیمی 76223975 ج 51ق  451پالک   بومهن بلوار امام)ره( رحیمی بلمیری اسکندر 26

 جمهوری 66970306 ج1189ق843پالک   خ جمهوری نبش خ دانشگاه رحیمی خانقاه التفات 27

 رحیمی 33440193 89سه راه امین حضور پاساژ سهامی طبقه همکف پالک  رحیمی شبستری حسن 28

 رحیمی فراهانی عباس 29
خ شهید مدنی ) نظام آباد سابق ( ایستگاه لشگر خ 

 ج 59ق 59پالک   حیدری
 امین 77840802

 مقدم  رحیمیان دمحمرضا 30
متری شهید  13بلوار یافت آباد شهرک صاحب الزمان 

 ج168ق45پالک   آتشبار
 امین 66210030

 رزمی کناره هاشم 31
پالک   شهرک قدس مجتمع تجاری میالد نور طبقه همکف اول

84 
 تفال 2-88085181

 برادران 55622504 8خ مصطفی خمینی میدان سید اسماعیل جنب پارکینگ پالک  رستگار علی 32

 رستمی علی 33
خیابان امیر کبیر شرقی پاساژ میرزا محمود وزیر طبقه اول 

 17پالک 
33558143 110 

 رستمی امان 34
خ امیرکبیر شرقی پاساژ میرزا محمود وزیر طبقه همکف 

 6پالک 
 توشیبا 33125500

 رستمی حشمت 35
سه راه امین حضور خ امیرکبیر شرقی پاساژ میرزا محمود 

 8داخلی  4پالک   وزیر زیرزمین
33122775 110 

 رستمی رحمن 36
پالک   خ امیرکبیر شرقی پاساژ میرزا محمود وزیر طبقه اول

8 
 رستمی 33516110

 شیوا 66709352 ج893ق883پالک   خ حافظ جنب وزارت بهداشت و درمان رسولی علی 37

 رسولی سید مجید 38
میدان امام حسین خ دماوند خ منتظری ) ایرانمهر 

 848پالک   سابق(
 کن وود 33354404

 رسولی 66222960 1شهرک ولی عصر میدان رجائی پالک  رسولی رستم 39

 خداوردی 33502674 18خ ری پاساژ سهامی طبقه زیرزمین پالک  رشادی دمحم علی 40

 شهریور 14 55017009 91پالک   متری شهید گودرزی 83یاخچی آباد خ   خ رشکی ابوالفضل 41

 پارس خزر 77806669 ج16ق15نارمک خ آیت خ بهرامی پالک  رضائی صالح الدین 42

 رضائی احمد 43
سه راه امین حضور خیابان دیالمه پاساژ ثامن طبقه همکف 

 18پالک 
 ایران ویج 33516569

 رضائی رضا 44
-169ق183پالک   خ شهید مدنی باالتر از سه راه آستانه

167 

77607288-

77505023 
 رضائی

 رضائی مهدی 45
سه راه امین حضور خ ری کوچه میر مطهر پاساژ امام جواد 

 19پالک   طبفه زیر زمین
 نیایش 33124075

 رضائی علی دمحم 46
-838پالک   خ هالل احمر خ عباسی نبش راه پیما

 898ق833

55410818-

55418901 
 رضائی

 ستایش 33126646 84پالک   ری پاساژ دمحم طبقه زیر همکف  خ رضائی مهدی 47

 رضائی سفید آبی گل نساء 48
خیابان سرآسیاب دوالب خ لرستان جنوبی جنب کوچه صاحب 

 136الزمان پالک 
 رضائی 33162481



 رضائی عرفان حسین 49
 159پالک   متری اول 15شهریور  14پشت شیرپاستوریزه 

 ج 96ق 
 برادران 66806973

 رضائیان 22957305 ج88ق85پالک   لویزان خ شهید فرشادی رضائیان عزیزهللا 50

 رضائیان 33708743 787پالک   خیابان خاوران روبروی پارک فدائیان اسالم رضائیان علی 51

 فوچی 33126190 89پالک   سه راه امین حضور پاساژ دمحم طبقه همکف رضازاده زنجانی رباب 52

 رضایی مهران 53
خیابان هالل احمر چهارراه عباسي نبش پاساژ مهدي پالک 

783 
 ال. جی 55660904

 156پالک   سه راه امین حضور خ ایران رضوانی مجتبی 54
33566999-

33557431 
 دنیای مولینکس

 پیام 4-66907983 1748پالک   خ جمهوری بین گلشن و باستان رضوانی درو سید مجید 55

 رفسنجانی علیرضا 56
خیابان ري نرسیده به سه راه امین حضور نبش کوچه بهرون 

 495پالک 
 میالد 33557173

 سهیل 33136533 48پالک   خیابان امیرکبیر پاساژ تهران رفسنجانی دمحم 57

 نامی 33555676 688پالک   خ ری روبروی بانک مسکن رفسنجانی ماشاهللا 58

 رفیع زاده صغری 59
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور مجتمع امام جواد 

 5پالک   زیرزمین

33127157-

33902009 
  

   88464621 ج 78ق  75پالک   سیدخندان خ دبستان میدان مهران رفیعی حسینعلی 60

 رفیعی 55413030 856پالک   خ هالل احمر نبش چهارراه عباسی رفیعی خونانی امیرهوشنگ 61

 ج 818ق  988پالک   خ راهپیما مابین عباسی و نواب رفیعی خونانی اصغر 62
55413939-

55413030 
 رفیعی

 ج 148ق  595خ هالل احمر خ عباسی خ راه پیما پالک  رفیعی خونانی اکبر 63
55411140-

55411139 
 پارس کاال

 رمضانی 55825248 867پالک   متری بدر 16عبدل آباد  رمضان جواد 64

 رمضانی عزت هللا 65
خ دماوند خ وحیدیه میدان تسلیحات خ شهید رجب نصیری 

 ج 57ق 8/93و8/93پالک   نبش کوچه شفیعی
 برادران رمضانی 77825508

 رمضانی بهنام 66
بلوار آیت اله کاشانی بین سه راه جنت آباد و مسجد نظام مافی 

 88پالک   روبروی دبیرستان فارابی
 پروین 44107949

 951خ جمهوری نبش بن بست مکائوم پالک  رمضانی حمید رضا 67
66721777-

66707225 
 فرهاد

 رمضانی اردشیر 68
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور پاساژ دمحم طبقه 

 13پالک   زیرزمین
 رمضانی 33123576

 رنج بر مقدم مرتضی 69
خاوران شهرک مسعودیه خ شهید کلهر خ شهید مهاجرانی بین 

 83پالک  11و6خ 
 مقدم 33879039

 رنجبر دمحمعلی 70
پاسگاه نعمت آباد خ پوریای ولی نبش کوچه عیسی نژاد پالک 

 ج 883ق  86
 رنجبر 55833217

 رنجبر پروج غالمرضا 71
 14خ نازی آباد اول خ گودرزی روبروی پارک 

 861پالک   شهریور
 مهتاب 55032333

 تاند 55421087 841پالک   خ هالل احمر چهارراه عباسی رنگساز معصومه 72



 ج 1579ق  1988پالک   خ شریعتی قلهک جنب مسجد جامع روحانی حمید رضا 73
22004619-

22002046 
 فرهنگ

 1797پالک   خ جمهوری بین چهارراه گلشن و باستان روحانی زنجانی فرشاد 74
66917562-

66917559 
 ال جی

 نفیس 22064682 1599-1593پالک   خ دکتر شریعتی روبروی دولت روحی غالمحسین 75

 استات 33550017 ج 445ق  684پالک   خ ری روبروی پاساژ دمحم روحی مطلق منصور 76

 روحی 33551134 ج 413ق  687پالک   اول خ ری مقابل کوچه آبشار روحی مطلق حمید رضا 77

 روزبهانی سعید 78
ق  18پالک   امامزاده حسن جنب چهارراه قاضی پاساژ پیام

 ج 171
 ایده آل 55708820

 روزبهانی 22964747 ج 188ق  44پالک   لویزان خ شهید شاهرضائی روزبهانی مسعود 79

 ایران 33121131 96پالک   خ ایران پاساژ ایران زیرزمین دوم روزبهانی مجید 80

 روزبه 88408353 ج 51ق  74پالک   خ شریعتی سه راه زندان خ پلیس روزبهانی هوشنگ 81

 روزبهانی بهروز 82
خ پیروزی مقابل چهارصد دستگاه جنب خ غالمعلی 

 ج 956ق  481پالک   پیچک
 روزبهانی 33341753

 روزی خوار داود 83
خیابان هالل احمر عباسی شمالی روبروی مسجد صاحب 

 886الزمان پالک 
 مرکزی 55427586

 عراقی 55643440 549پالک   خ هالل احمر جنب کوچه امامی روغنی عراقی دمحم 84

 روناسی دمحم رضا 85
 -1سه راه امین حضور پاساژ پردیس طبقه زیرزمین منفی 

 8پالک 
 وحید 33503522

 ری پور 66713332 58پالک   خ جمهوری پاساژ حافظ ری پور سید هادی 86

 ریحان زاده آذر صمد 87
متری مسلم فراهانی مقابل  15خزانه بخارائی شهرک بعثت 

 ج 86ق  87پالک   مسجد ولیعصر
 آذر 55306436

 ریحانیان 33122872 16پالک   سه راه امین حضور پاساژ دمحم ریحانیان ماسوله بیژن 88

     ز      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 زارع 77328776 ج 94ق  74پالک   تهرانپارس خ جشنواره خ شهید اسفندانی زارع حسن 1

 زارع حبیب هللا 2
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور روبروی کوچه 

 ج 499ق  633پالک   بهرون
 زارع 2-33139091

 زارع 77471516 34پالک   خ پیروزی بلوار ابوذر نبش کوچه چهارم زارع ابیانه علی 3

 آنا 22539748 176خ مجیدیه شمالی بلوار بیژن نبش گلستان نهم پالک  زارع هنجنی قاسم 4

 زارعی ابیانه حمیدرضا 5
 841متری نبرد بعدازچهارراه نبی اکرم پالک  83خ پیروزی 

 ج 396ق 

33176449-

33164749 
 حمید



 زارعی ابیانه علیرضا 6
متری نبرد نبش کوچه 83خ پیروزی چهاراه کوکاکوال اول 

 ج 396ق  434الهیار ترکمن پالک 

77404056-

77404052 
 حمید

 یکتا 33126926 83پالک   خ ری پاساژدمحم طبقه زیرزمین زارعی گلباغی فردین 7

 زارعی هالن دمحم 8
 158پالک   شهرک ولیعصر خ شریعتی نبش میالن دوازدهم

 ج 189ق 
 زارعی 9-66225978

 دمحم 33569998 84پالک   خ ری سه راه امین حضور پاسازدمحم طبقه همکف زاهدی فر دمحمکاظم 9

 زجاجی مجید 10
پالک   خ قصرالدشت پائین تراز بهنود نبش کوچه فرامرزی

 ج 943ق  959
 میالد 66882521

 زجاجی سعید 11
خ ستارخان شادمان روبروی مسجد حمزه نبش کوچه 

 ج 883ق  783پالک   فعالی
 زجاجی 66501547

 مهیا 33127799 9پالک   خ ایران پاساژ الماس طبقه زیرزمین زجاجی مقصود 12

 زرین قلم سیددمحم 13
خ ری سه راه امین حضور پاساژ احسان طبقه زیرزمین اول 

 7پالک 
 متین 33133838

 میثاق 33557811 بی 8پالک   سه راه امین حضور پاساژاحسان طبقه زیرزمین زرین قلم سید علیرضا 14

 زرین 44562001-2 31پالک   تهرانسر بلوار الله زرین کاله اکبر 15

 سام استیل 66966676 69خ جمهوری خ دانشگاه شمالی نبش لبافی نژاد پالک  زرین ورقه محسن 16

 زعفرانی سید دمحم حسین 17
خیابان امیر کبیر شرقی بین سه راه امین حضور و چهارراه 

 -183پالک  -1سرچشمه پاساژ خلیج فارس طبقه 
 مروارید خلیج فارس 33544837

 زعفرانی سید یوسف 18
پاساژ دمحم طبقه   خ ری نرسیده به سه راه امین حضور

 88پالک   همکف
 یوسف 33123959

 زمانی 66034858 963پالک   خ جیحون نرسیده به طوس زمانی مهدی 19

 زمانی 77459023 ج 177ق  188پالک   نارمک فرجام شرقی چهارراه خاور زمانی ابرقویی محسن 20

 مرکزی غرب 66611565-6 7متری امیری خ شهید بیدوا پالک  19  خ زمانی نیه عباس 21

 مالصدرا 88044584-5 191پالک   خ مالصدرا خ شیخ بهائی روبروی آتش نشانی زنجانی دمحم حسین 22

 بازرگانی زندبد 66704754 1318پالک   خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه دهم شمالی زندبد علیرضا 23

 مرکزی 33563941 59پالک   خ امیرکبیر شرقی روبروی خ دیالمه زندالف دمحمعلی 24

 زندی علی 25
ق  1846خ شریعتی باالتر از ظفر نبش کوچه صادقیان پالک 

 ج 1884

22847571-

22847572 
 صدف

 15و89خ جمهوری ساختمان کاوه طبقه همکف پالک  زندیه دمحمباقر 26
66706911-

66709853 
 بازرگانی گلچین

 حمید 66807196 ج 59ق  174انتهای خ یافت آباد بلوار الغدیر پالک  زندیه امیرحسین 27

 فراهانی 66631816 138پالک   خ مهرآباد جنوبی کوی فردوس خ شهید بیگلو زنگارکی فراهانی علی 28

 حمید 33788083 893پالک   متری دهقان 81خ پیروزی چهارراه کوکاکوال  زنگنه دمحم 29

 اعتبار 55389714 ج 877ق  883پالک   خ ولیعصرایستگاه دلبخواه زنگنه دمحم 30



 زین الدینی رضاقلی 31
متری دوم شمالی )منصوری( پالک  19بزرگراه رسالت 

 ج 138ق  785
 اتحاد 22521578

 535پالک   خ ری جنب بانک کارگشائی زینالی مهدی 32
33505152-

33505051 
 برادران زینالی

 مهر 33134350 87خ ری سه راه امین حضور پاساژ دمحم طبقه همکف پالک  زینالی مهدی 33

 زینعلی مسعود 34
نبش بن بست شهریار   خ جمهوری بین ولیعصر و شیخ هادی

 357پالک 
 جم رایان 66485282

     س      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 سابقی 33135219 78پالک   خ ری پاساژ سهامی طبقه زیرزمین سابقی احمد 1

 ساریخانی 77813234 ج 183ق  173پالک   خ وحیدیه ایستگاه نجاری ساریخانی دمحم 2

 ساسانفر 55724409 ج 883ق  138خ قزوین خ تیموری چهارراه گلستانی پالک  ساسانفر دمحممراد 3

 ساسانفر دمحمحسن 4
خ رودکی بعد از آذربایجان نبش شمالی غربی خ 

 ج 337و  338ق  659پالک   ارومیه
 دانوب 2-66919391

 ساعدی خامنه دمحمابراهیم 5
پالک   متری شهید دین دمحمی 18خ هاشمی بین جیحون و 

 ج 959ق  433

66872674-

66356949 
 ساعدی

 ساعدی خامنه اکبر 6
ق  156پالک   18جنت آباد نرسیده به میدان چهارباغ نبش خ 

 ج 176
 ساعدی 44474308

 سالمي 33141661 166متري افسریه جنب بانك ملي پالک  83 سالمی ولی اله 7

 الکترو تکنیک 88716668 ج 183ق  158یوسف آباد خ سید جمال الدین اسدآبادی پالک  سانولیان واهان 8

 خانه سفید 33134261 ج 73ق  3پالک   سه راه امین حضور سبحان سربندی بهمن 9

 بهزاد 66834111 91پالک   خ مرتضوی بین نواب و رودکی سبحانی عزیز اله 10

 سبحانیه عبدالحسین 11
نازی آباد چهارراه دخانیات اول خ شهید داود خالقی 

 8پالک   پور
 سبحانیه 2-55349391

 سبک پا صادق 12
میدان شوش خ صابونیان پاساژشهرداری طبقه همکف پالک 

81 

55090269-

55078525 
 سبک پا

 سپاسیان دمحمصادق 13
ق  183پالک   متری حاجیان 18متری امیری  19خیابان 

 ج 183
 سپاسیان 6690320

 سپاسیان 66633428 ج138ق 148پالک   متری حاجیان 18متری امیری خ 19خ  سپاسیان عبدالحسین 14

 پاسارگاد 33503570 8پالک   ابتدای خ امیرکبیر روبروی خ دیالمه پاساژ پردیس سپنج دمحمرضا 15

 ثامن 33126021 17پالک   خیابان ري پاساژ سهامي طبقه زیرزمین سپهداری دمحم صادق 16

 ستوده فر علیرضا 17
پالک   خ پیروزی خ نبرد شمالی روبروی کوچه خسروآبادی

986 

33051833-

33054483 
 پارس

 پارس 77309293 ج 838ق  88حکیمیه اول بلوار بهار پالک  سجادی حسن 18



 سرابی 55709474 893  پالک  متری ابوذر 83خزانه قلعه مرغی  سرابی صیاد هللا 19

 سرابی ترکمانی دمحم 20
متری ابوذر خیابان قربانی پاساژ ابوذر طبقه همکف پالک  83

136 
 کادوئی دمحم 55768755

 سراج راد محسن 21
پالک   خ امیرکبیر سه راه امین حضور روبروی پاساژ احسان

53 

33564728-

33124845 
 سراج

 سماء 55714108 7پالک   امامزاده حسن پاساژامین الملک طبقه همکف سرچمی سیاوش 22

 سرخیل نادعلی 23
متری  3متری شهید رجایی  15شهرک ولیعصر خ 

 135پالک   دوم
 امید 66212094

 آتیه 55310222 57پالک   نازی آباد خ شهید خالقی پور سررشته بهمن 24

 آلبا 33510375 87خ ری بعد از پل ری پاساژ سهامی طبقه همکف پالک  سرشار اصغر 25

 نیکان 33440842 77خیابان ری پاساژ سهامی طبقه همکف پالک  سرشار اصغر 26

 سطوت منش مرتضی 27
 1489ق  836پالک   شهریور نرسیده به امام حسین 14  خ

 ج

77609995-

77509974 
 سطوت منش

 157پالک   خ امیرکبیر جنب حسینیه بنی فاطمه سعادت الحسینی سید احمد 28
335644447-

33567385 
 اعتماد

 سعیدی مجتبی 29
پالک   خ شریعتی بعد از دوراهی قلهک نرسیده به یخچال

1775 

22615230-

22615231 
 نیکا

 سعیدی مهدی 30
پالک   خ امام خمینی خ شهید دستغیب نرسیده به استاد معین

884 

66049292-

66006510 
 دیدنیها

 پیراد 22842341 1/1838پالک   خ شریعتی باالتراز ظفر نبش کوچه صادقیان سعیدیان احمد 31

 سقا زاده 33708020 79پالک   خیابان خاوران خ شهید انورزاده روبروی امامزاده سقا زاده رحمت هللا 32

 شهاب 33120190 97خ ایران روبروی پاساژ الماس پالک  سکوت سیدحسن 33

 اتحاد کاال 33126435 944پالک   خیابان ری نرسیده به آبشار سکوت سید حسن 34

 ج 479ق  993/1خ جیحون بین زاویه و خ طوس پالک  سکوت سید محمود 35
66022101-

66061627 
 لوکس کاشانی

 ج 449ق  186خ جمهوری بعد از ساختمان آلومینیوم پالک  سالمی علی دمحم 36
66703475-

66704627 
 بازرگانی سالمی

 سالمی 55341377 65/1نازی آباد خ شهید حافظ خدایاری پالک  سالمی غالمرضا 37

 سالمی علی دمحم 38
-631پالک   خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه نهم شمالی

638 
 بازرگانی سالمی 66704627

 سلطانی دمحممهدی 39
سه راه امین حضور خ ایران پاساژ امین حضور طبقه 

 83پالک   همکف
 میالد 33128515

 چشم انداز 55712534 178/9پالک   امین الملک ) امامزاده حسن (نبش پاساژ پیام سلطانی رازلیفی بهروز 40

 ج 33ق  57پالک   خ امیرکبیر شرقی روبروی کوچه دیالمه سلطانی کرباسچی محسن 41
33122237-

33563489 
 سلطانی

 سلطانی کوشا امیررضا 42
پالک   راهروی اصلی 11شهرک اکباتان فاز یک بازارچه 

17 
 سلطانی 9-44666668



 سلطانی موخر علی 43
 1157ق  833پالک   خ جمهوری بین خ فروردین و دانشگاه

 ج
 سلطانی 66401196

 تهران 88744646 ج 893ق  886/1پالک   خ سهروردی باالتراز مطهری سلمان زاده کاظم 44

 آسایش 55651849 839پالک   چهارراه شیخ دمحمی  میدان رازی خ رباط کریم سلمانی ثمرین عزیز 45

 ج 365ق  1356پالک   خ هاشمی میدان هاشمی سلیمانی حسین 46
66001603-

66037212 
 دانش

 خلیج فارس 33128632 45پالک   سه راه امین حضور پاساژ تجاری ایران سلیمانی آرش 47

 5پالک   خیابان امیر کبیر پاساژ تهران سلیمانی زاد محمود 48
33139861-

33139862 
 سلیمانی

 جواد االئمه 33137506-7 83پالک   سه راه امین حضور مجتمع تجاری طهران سلیمی علی 49

 سلیمی نیا حسین 50
 118پالک   خ امیرکبیر شرقی نبش کوچه میرزا محمود وزیر

 ج 183ق 
 شادی 33561650

 سلیمی 33551838 ج 87ق  436پالک   سه راه امین حضور جنب پل زیرگذر سلیمی نیا امیر 51

 تندیس 77905818 6پالک   متری غربی ابتدای خیابان سمنگان 79نارمک  سمیعی نصرت اله 52

 سمیعی رحیم 53
ق  188پالک   خ دکتر فاطمی خ کاج شمالی مقابل بانک سپه

159 
 اخوان سمیعی 88023517

 سمیعی فر ایوب 54
خ هالل احمر خ عباسی شمالی جنب مسجد صاحب 

 ج 839ق  195پالک   الزمان
 مهدی 55412063

 889-883پالک   8خ ایران مقابل دبستان علوی شماره  سنجری مرتضی 55
33564600-

33562100 
 ایران آسایش

 467پالک   خ ری جنب بانک مسکن سهیلی پور دمحم 56
33122337-

33501976 
 صدرا

 پخش کاال 33123690 18پالک   خ ری جنب پل زیرگذر نبش پاساز امیرکبیر سهیلی پور دمحم 57

 سیاری رضا حسین 58
-839پالک   خزانه قلعه مرغی میدان ابوذر خ شهید قربانی

 ج 77ق  764
 سیاری 55709020

 سیاره 66702695 87-14خ جمهوری ساختمان کاوه طبقه همکف پالک  سیاری عباسعلی 59

 سید شاکری مسعود 60
خ آیت هللا کاشانی بلوار فردوس خ شهید جهرمی نبش نیلوفر 

 ج 98ق  85پالک   شرقی

44078174-

44000383 
 سید شاکری

 سید محمودیه میرحاجی 61
سه راه امین حضور خ یران پاساژ ایران زیرزمین   خیابان

 94پالک   دوم
 سید محمودیه 33127480

 سید وکیلی سید محسن 62
پالک   شهرآرا نبش خیابان شهید کابلی جنب بانک تجارت

183 
 بهاران 88272956

 صنایع تهران 66709398 غربی 8پالک داخلی   خ جمهوری پاساژ جمهوری سیدخراسانی افشین 63

 سیدی 77811809 ج 7ق  87متری لشگر شهید حیدری پالک  17خ شهید مدنی  سیدی سیدحسین 64

 سیدی نژاد امیرمهدی 65
پالک   87/9متری نیروی هوائی فلکه چهارگوش نبش  83

 ج 817ق  883

77461229-

77472080 
 قائم

 سیف نعمت 66
ق  9خ حافظ شمالی نرسیده به جمهوری کوچه اشهری پالک 

 ج 7
 عصرجدید 66715617



 سیف پور سهراب 67
پالک   خیابان هفت چنار خ گلستانی جنب بانک صادرات

 ج 177ق  178
 سیف پور 55724445

 اردیبهشت 44499519 ج 753ق  741پالک   میدان پونک مجتمع تجاری بوستان سیم باف مجید 68

 سیمونیان روبرت 69
متری غربی خ شیرمرد جنوبی نبش خ داریوش  79نارمک 

 88/8پالک   مالیری

77824732-

77826505 
 سیمونیان

 سیهاوی دمحم صادق 70
 1816پالک   خ شریعتی بین میرداماد و ظفر ایستگاه داودیه

 ج 1865ق 

22850799-

22848666 
 بوش

     ش      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 شاکری خمسه ایرج 1
شهرزیبا بلوار تعاون خ شربیانی خ بهاران نبش خ رحمان پور 

 17پالک 
 بهاران 44108568

 آچاچی 88962812 ج 78ق  85خیابان دکتر فاطمی جنب بیمارستان سجاد پالک  شاکری زنوزی دمحم ابراهیم 2

 شاملو پرویز 3
 197پالک   میدان ابوذر خ سجاد شمالی روبوری بانک سپه

 ج 71ق 
 رضا 55701205

 شاملو فرد محرمعلی 4
ق  888متری امیری )شهید سبحانی( پالک  19خ قزوین 

 ج 196
 شاملو 55709653

 شاملو فرد 66360436 1316پالک   خ آذربایجان نرسیده به قصرالدشت شاملوفرد منوچهر 5

 شاه حسینی امین 6
خیابان امیر کبیر شرقی جنب حسینیه بنی فاطمه پاساژ خلیج 

 -189فارس طبقه منفی یک پالک 
 نسیم 33546182

 شاه منصوری ذبیح ا... 7
شهریور جنوبی منصور شرقی ایستگاه موزائیک  14خیابان 

 ج 95ق  58پالک   سازی کوچه برادران اشرفی
 ولیعصر 33708894

 قائم 33121224 68سه راه امین حضور خ ایران پاساژ ایران زیرزمین پالک  شاهرخی آزاد ابوالفضل 8

 شاهقلی 33509532 88پالک   پاساژ پردیس  خ ری امیرکبیر شرقی شاهقلی رحمان 9

 448پالک   خ ری روبروی بانک مسکن شاهقلی ناصر 10
33131071-

33551860 
 توشیبا

 ایلیا 33732899 54پالک   خیابان عارف شمالی ) مخبر ( خ ناصخیان شاهمیری دمحم 11

 ج513ق1998پالک   اول خ شوش  شهریور 14  خ شاهمیری دمحم 12
33135742-

33520449 
 جامعه

 شاهنگیان سید محمود 13
پالک   خیابان ری سه راه امین حضور مقابل پاساژ احسان

58-57 
 پیشاهنگ 33135040

 شایان شهرام 14
ق  833پالک   خ جمهوری بین فروردین و اردیبهشت

 ج1889
 شایان 66464484

 سپهر 33553430 563پالک   خ ری جنب کوچه مالء باقری شایان کیا سعید 15

 1874پالک   خ شریعتی باالتر از ظفر شرفی مرتضی 16
22890424-

22854506 
 مدرن

 هوم استار 66370041 14خیابان رودکی تقاطع هاشمی پاساژ آیدین طبقه دوم پالک  شریعت جمال الدین 17



 آیسان مرکزی 33554939 699پالک   خ ری روبروی پاساژ سهامی شریفی شهرام 18

 شهرزاد 33121230 7پالک   آبشار کوچه رزاق منش  ایستگاه  خ ری شریفی شهرزاد 19

 شریفی شهرام 20
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور روبروی 

 ج 479ق  687پالک   پاساژسهامی
 شهرام 33564172

 نفیس 77457721 ج 881ق  38-33پالک   خ فرجام شرقی بین عبادی و سراج شریفی اصل سید باقر 21

 برادران شعبانی 55718967 875پالک   خ قزوین خ شهید حسینی نژاد شعبان ده آبادی قاسم 22

 فریجیدر 33134517 4-9سه راه امین حضور پاساژ احسان طبقه همکف پالک  شعبان سربندی دمحم تقی 23

 شعبانعلی برزگر شعبانعلی 24
 187ق  131-199پالک   خ رودکی جنوبی نبش خ مرتضوی

 ج
 تفال 66878027

 شفقی زاده سعید 25
مرکز تجاری  13سعادت آباد خ عالمه طباطبائی نبش خ 

 73پالک   سهیل
 شفق 22087232

 شفیعی حسن 26
متری شهید عابد  3ترمینال جنوب ضلع شمال پارک بعثت 

 ج 93ق  93پالک   جنب مسجد امیرالمومنین
 شفیعی 55090492

 شفیق دمحم 27
خیابان شریعتی مقابل خیابان ظفر نبش کوچه امانی پالک 

1836 
 مرکزی 22892637

 شکرانه اقدم محمود 28
خزانه بخارایی بین فلکه دوم و سوم نبش کوچه شهید صفا 

 817پالک 
 شکرانه 55065366

 شکوری نقده حسنقلی 29
 439ق  347-349پالک   خ آذربایجان بین خوش و رودکی

 ج

66835425-

66887783 
 شکوری

 البرز 66500186 868پالک   خیابان آزادی خ بهبودی باالتر از نصرت شکوری نقده رضا 30

 الرسی 33139920 88پالک   سه راه امین حضورپاساژ طهران شمس الدین دمحمرضا 31

 آرمان 44713296 9پالک   خیابان دهکده المپیک میدان المپیک شهرک چشمه شمسینی غیاثوند حسین 32

 شوشتری امیر عبداله 33
خ كارگر خ جمهوري اسالمی روبروي سینما سعدي پالک 

1394 
 شوشتري 66967835

 ایران گیو 66704873 758ق  797خ جمهوری اسالمی نبش کوچه گوهرشاد پالک  شوشتری امیر عبدهللا 34

 شه رستمی حسن 35
-816دوم خ شهید عباس کاشی پالک   خاوران پمپ بنزین

 ج 139ق  814
 شه رستمی 33703602

 شهاب مرتضی 36
خیابان تهران پارس قنات کوثر شهرک امید مجتمع تجاری 

 7پالک   شهرک امید
 مارلیک 77367430

 شهاب نوکنده انسیه 37
میدان عدالت مجتمع ولیعصر طبقه  1بومهن پردیس فاز 

 81پالک   اول
 دیدنیها 76279586

 جام جم 33128911 63پالک   سه راه امین حضور خ ایران پاساژایران شهبازی حجت 38

 شهبازیان سبو 39
متری غربی خ شهید سهیلیان جنوبی ) خ شیرمرد  79نارمک 

 ج 188ق  36سابق ( پالک 
 سبو 77844795

 اسکویی 55333371-4 77پالک   خیابان رجایی ایستگاه ورزشگاه نبش خ طاهری شهروزی امین 40

 شهریاری علی اکبر 41
میدان بریانک ضلع غربی میدان نبش کوچه قمی نژاد پالک 

 ج 83ق  97
 شهریاری 55728088



 شهریاری ابراهیم 42
ق  8/1پالک   خاوران پمپ بنزین دوم خ شهید دمحم ولی بیات

 ج 4
 شهریاری 33691516

 33500817 913خیابان ری ایستگاه دردار غربی پالک  شهمرادی یداله 43
)  113سامسونگ 

 اسنوا(

 ایده آل 77460637 ج 816ق  855پالک   خ پیروزی خ پنجم نیروی هوائی شهوردی هرسینی سیاوش 44

 کاالی خانگی صدف 33552942 99پالک   سه راه امین حضور مجتمع تجاری طهران واحد شهیدی دمحمرضا 45

 برادران 33121626 17پالک   خ ری پاساژ دمحم طبقه اول شیخ علی اکبر 46

 باستان 66929241 36پالک   خ باستان نبش خ آذربایجان شیرازی جمال 47

   33563010 183پالک   خ ایران روبروی کوچه پور زرگر شیرازی حیدرعلی 48

 شیرازی بهشتی ها سید اسمعیل 49
پالک   شهرک قدس مجتمع تجاری میالد نورطبقه همکف اول

9 
 اکوویتا 88085414

   3356853 جدید 115قدیم  3پالک   خ پیروزی خ شکوفه خ شهید دژکام شیرازی رحمانی غالمرضا 50

 برادران شیرازی 33139797 8پالک   خیابان ایران خیابان گوته کوچه مسجد شیرازی نژاد علیرضا 51

 شیرازیها محسن 52
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور نبش کوچه 

 ج 615ق  498پالک   بهرون
 امیر 79-33126699

 شیرخانلو علیرضا 53
ق  15پالک   شهرک مسعودیه خ کلهر نبش چهارراه اول

 ج 783
 کوثر 33879884

 شیرخانلو فرهاد 54
خیابان افسریه مسعودیه خ ابومسلم بین ترکاشوندو 

 ج 831ق  8پالک   سلطانی
 دمحم 33874758

 تازه قشالق  شیری فیض اله 55
میدان امام حسین خ شهید مرتجائی ) خ شهرستانی ( پالک 

146 
 حقیقت 33788610

 شیرین علی 56
پاساژ حجت   شهرزیبا ابتدای خ احمد کاشانی جنب مسجدحجت

 19طبقه همکف پالک 
 شیرین 44315139

     ص      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 جهان افروز 77807338 583پالک   بزرگراه رسالت ابتدای خ دردشت صابری دمحم 1

 صابری فرد مهدی 2
خیابان شریعتی باالتر از شهید کالهدوز جنب شرکت 

 1919مخابرات پالک 
 هایسنس 22614205

 صابونیان 77446713 ج59ق93غربی ( پالک  18شمیران نوخ نونواز غربی ) صابونیان علی عسگر 3

 صادق آذر عبداله 4
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور روبروی بیمارستان 

 787بازرگانان پالک 
 گالری بازرگانان 33557707

 صادق زاده علی 5
پالک   شهرک ولیعصر خ شهید رجائی نبش کوچه آالله دوم

 ج8588ق11

66212792-

66237368 
 صادق زاده

 صادق زاده مهدی 6
سه راه امین حضور خ ایران پاساژ ایران طبقه زیر 

 61پالک   زمین

33504287-

33125929 
 میالد

 علیرضا 33501179-80 13پالک   خیابان ری جنب پل زیرگذر صادق زاده تبریزی عبدالرضا 7



 برادران صادقي 33144842 13پالک  5و7متري سوم بین کوچه  15خیابان افسریه  صادقی احمد 8

 حمید 88265448 ج 77ق  73پالک  5و  8کوی نصر بین خ  صادقی حجت اله 9

 4پالک   متری تسلیحات 15خیابان تهران نو وحیدیه اول  صادقی تیمور 10
77842591-

77817238 
 توکل

 ج 861ق  785پالک   خ جمهوری روبروی هتل نادری صادقی دمحم 11
66713644-

66720050 
 تهران ممتاز

 خاتم 33135757 134پالک   خ ری امیرکبیر شرقی جنب بانک تجارت صادقی عباسعلی 12

 صادقی 33551560 84/1پالک   خ امیر کبیر شرقی خ شهید دیالمه صادقی دمحمتقی 13

 ولیعصر 33559693 88پالک   خ امیرکبیر شرقی کوچه دیالمه صادقی دمحمصادق 14

 پاسارگاد 33133313 71پالک   خ ری امیرکبیر شرقی صادقی حسین 15

 صادقی 33552600 ج 566ق  476خ ری نرسیده به کوچه دردار پالک  صادقی مقدم حسین 16

 صارمی دمحم 17
پالک   سه راه امین حضور پاساژ امین حضور طبقه همکف

88 
 برتر 33544448

 پیوند 33120636 97پالک   خ ایران پاساز ایران طبقه زیرزمین دوم صارمی دمحم 18

 مدرن 88831184 19خ انقالب نبش بهار پالک  صاعدی احمد 19

 صالح 33554547 ج 437ق  633پالک   خ ری نبش کوچه آبشار غربی صالح دمحمجواد 20

 صالحی مقداد 21
امین حضور مجتمع تجاری احسان طبقه سوم واحد   سه راه

 9 - 5پالک  9 -5

33522940-

33522941 
 یاس

 صالحی 33740962 877پالک   خ شوش شرقی خ ارج نبش کوچه شهید هاشمی صالحی سیدقاسم 22

 صالحی علی 23
فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس بعد از خیابان سلیمی 

 838پالک   جهرمی
 ماهان 44076720

 نوچهره 55706967 417-418پالک   خ کمیل نرسیده به جیحون صالحی حسن آبادی علی 24

 امیر 33135221 3پالک   خ امیرکبیرپاساژ میرزا محمود وزیر طبقه همکف صالحی سیجانی کامبیز 25

 صالحی مژده احمد 26
ق  1383پالک   خ آذربایجان بین کارون و قصرالدشت

 ج 1337
 الوند 5-66875444

 گالری صالحی 22965700 815پالک   خ پاسداران میدان هروی صالحی وحدتی هوشنگ 27

 صانعی دمحم علی 28
خیابان ری بین دردار و آبشار پاساژ کوه نور طبقه 

 83پالک   زیرزمین
 هادی 33183241

 صبار 33137108 88پالک   خ ری پاساژ دمحم طبقه اول صبار فاطمه 29

 153پالک   سه راه امین حضور جنب حسینیه بنی فاطمه صبوئی جالل 30
33522000-

33522065 
 صبا

 صداقت 33125416 138سه راه امین حضورپاساژایران طبقه همکف پالک  صداقت گهر مجید 31

 صداقتی 55636819 136پالک   بازارتیمچه حاجب الدوله داالن دوم صداقتی مجید 32



 صدر اصفهانی جمشید 33
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور نبش کوچه رزاق 

 8پالک   منش
 شفق 33128806

 صدرالدینی سیف هللا 34
مهرآباد جنوبی خ شهید کوسه لو مقابل مسجد یوسف پالک 

 85ق73
 صد الدینی 66693945

 صدرالدینی حمدهللا 35
متری توکلی مقابل دانشگاه شهید  83سرآسیاب مهرآباد اول 

 863پالک   ستاری
 صدر 66692567

 توحید 33127440 3و4پالک   خ ری سه راه امین حضور تیمچه امین حضور صدیقی حسین 36

 سهیل 33132767 13سه راه امین حضور پاساژ احسان طبقه همکف پالک  صدیقی پوده سهیل 37

 صرافان صیرفی ابراهیم 38
پالک  18متری شهید حاجی پور نبش کوچه  19پل ستارخان 

81 
 پارس صیرفی 88257789

 صرافی هوشنگ 39
ق 8و938/1پالک   متری امیری و جیحون 19خ کمیل بین 

 ج 913و  518
 صرافی 55709557

 آرمینکو 88824260 83پالک   خ انقالب خ بهار جنوبی صرام دمحم 40

 پیمودان 88842838-9 ج813ق844-846پالک   خ طالقانی بین مفتح و فرصت صرام علی 41

 صفا 22850238 1888پالک   خ شریعتی روبروی ظفر صفا داریوش 42

 صفا عبدهللا 43
ق  95خ تهران نو خ شهید میرحسینی ) زرکش سابق( پالک 

 ج 58
 صفا 77837310

 صفا شاد حسین 44
پالک   متری شرقی روبروی خ مرجان 79نارمک 

 ج168ق143
 صفا شاد 77934180

 صفائی نیک جو احمدعلی 45
 811پالک   عباسی شمالی-خ هالل احمرچهارراه عباسی 

 جدید169ق
 صفائی 55408736

 نیلوفر 22891278-9 1834پالک   خ شریعتی مقابل ظفر صفارزاده هوشنگ 46

 811پالک   خیابان تهران نو خیابان وحیدیه نبش کوچه شفیعی صفاری اکبر 47
77828530-

77810315 
 شادمند

 صفاری اکبر 48
 89ق  87پالک   خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه همکف

 ج
 صفاری 66700157

 ج136ق1/168و1/156پالک   خ شهید مدنی خ شهید رجبی نظری  صفاری امیرحسین 49
77583111-

77583532 
 سوزان )مهدی(

 ج 68ق  1/58پالک   خ کارون بین کمیل و مرتضوی صفاریان رضا 50
66889461-

66869970 
 رضا

 شرکا 33510839 5پالک   زیرزمین  خ ری پاساژ سهامی طبقه صفر علیخانی کورش 51

 صفری دمحم 52
 48پالک   متری عسگری13خزانه بخارائی باغ آذری 

 ج83ق
 صفری 55303811

 سهند 33131577 183پالک   خ امیرکبیر شرقی جنب حسینیه بنی فاطمه صفری مذنبی مرتضی 53

 صلواتی علی 54
میدان شوش خ صابونیان خ کاخ جوانان جنب خانه معلم پاساژ 

 888نور طبقه همکف پالک 
 پاسارگاد 09123116227

 صلواتی اسمعیل 55
متری شهید برادران دمحم باقری پالک  15نارمک فرجام شرقی 

 ج 83ق  83
 حقیقت 77456541

 صلواتی حسین 56
پالک   نارمک میدان نبوت اول گلبرگ شرقی خ الدن جنوبی

 ج 79ق  13-19

77948083-

77946600 
 نبوت



 صمیمی بخش سیدرضا 57
پالک  13و6متری دوم بین خ 15خیابان افسریه 

 ج154ق737
 تارا 33155644

 صنعتگر تبریزی حمیدرضا 58
پالک   خ ری سه راه امین حضور پاساژ تیمچه امین حضور

17 
 بهاران 33124922

 صنیع خانی سید مجتبی 59
خ سهروردی جنوبی نرسیده به مطهری نبش کوچه 

 ج 888ق 8/8پالک   لشگری

7-8840996-

88412624 
 صنیع خانی

 صید گر مجید 60
خ آذربایجان بین خوش و قصرالدشت نبش کوچه 

 ج 615ق  635پالک   فرمانیه
 علی 66899938

 صیدگر کاظم 61
پالک   خ امین الملک )امامزاده حسن ( جنب بانک پاسارگاد

195 

55783871-

55138167 
 امیرحسین

 165پالک   میدان توحید خ ستارخان بعداز باقرخان صیدگر دمحم 62
66942694-

66942682 
 صیدگر

 صیرفی فر حسن 63
خ سهروردی شمالی باالتر از چهارراه بهشتی جنب بانک ملی 

 1/89پالک   کسری
 صیرفی فر 88751864

     ض      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 81پالک   خ ری پاساژ دمحم طبقه زیرزمین ضیایی هوشنگ 1
33127599-

33137599 
 ضیایی

     ط      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 طاالری دمحم 1
متری حسنی میدان  19متری ابوذر  83خزانه قلعه مرغی 

 ج5ق8و188/1پالک   گلچین
 طاالری 55709928

 جهان کاال 33563020 ج 51ق  787پالک   سه راه حضور خ ایران پاساژ ایران طالبی حسن 2

   33127242 111پالک   خ ایران پاساژ ایران طبقه همکف طالبی دمحم 3

 طالبی حسین 4
خ شریعتی باالترازمیردامادنرسیده به کوچه آهور پالک 

 ج 1858ق  1131
 امپراطور 22886091

 آریا 55304436 847خ هفده شهریور جنوبی نبش شهید تکلی پالک  طالبیان علیرضا 5

 طاهرمنصوری علی آقا 6
بلوار شهران باالتر ازهمت جنب فرهنگسرای تفکر پالک 

 ج87ق86
 منصوری 44318059

 طاهری دمحم رضا 7
سه راه امین حضور خیابان امیر کبیر پاساژ ثامن الحجج طبقه 

 51زیر زمین پالک 
 طاهری 20-33121719

 طاهری غالمرضا 8
میدان هفت حوض نارمک گلبرگ شرقی مهر شمالی )شهید 

 748رودباری ( پالک 

77893493-

77892299 
 طاهری

 یاس 33903884 1پالک   میدان بهارستان طاهری مجتبی 9



 طایفه عباس 10
متری اول مجیدیه جنوبی ) همایی(نبش کوچه  19رسالت 

 874پالک   بابائی
 طایفه 22308539

 طباطبائی سید جلیل 11
شهریورجنوبی پائین تر از تیردوقلو جنب داروخانه  14  خ

 87پالک   ظفر خ تکلی
 هدیه سرای کاوه 55317400

 کندو 55348450 8پالک   نازی آباد بازار دوم اول نیکنام شمالی طباطبایی پناه سید هادی 12

 دمحم 13
طحان پورطاهر 

 آبادی
 بازرگانی طحان پور 66744166-67 89پالک   خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه همکف

 طحان پورطاهرآبادی دمحم 14
 44متری ابوذرمیدان بهاران خ عسگری خ سالمت پالک  83

 ج173و153ق
 طحان پور 9-55144858

 طراقیه حسین 15
متری دوم ) شهید  15شهریور 14پشت شیرپاستوریزه کوی 

 ج 874ق  133خسرو میرزائی( پالک 
 حقیقت 66814383

 خلیل 16
طرمه فروشان 

 طهرانی
 19سه راه امین حضور تیمچه امین حضور پالک 

33132464-

33137218 
 تهرانی

 طقانی 33732811 143خاوران خ خواجه کرمانی )شهید انورزاده( پالک  طقانی قربانعلی 17

 ظفر 33542180 18پالک   خ ری پاساژ کوه نور طبقه زیرزمین طلوعی مهدی 18

 طهرانچی دمحم رضا 19
 8خ امیر کبیر شرقی نبش چهارراه سرچشمه ط اول واحد 

 317پالک 
 سوالن 33990221

 377پالک   خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه هشتم جنوبی طهرانچی دمحمرضا 20
66704775-

66726180 
 سوالن

 طهماسبی دمحمعلی 21
خیابان ری نرسیده به سه راه امین حضور پاساژ 

 18پالک   سهامی
 ولیعصر 33913918

 طهماسبی دمحم علی 22
خیابان ری نرسیده به سه راه امین حضور پاساژ سهامی طبقه 

 18همکف پالک 
 ولی عصر 33913918

 طهماسبی اصل سلیمان 23
خیابان امیر کبیرشرقی نرسیده به سرچشمه مجتمع خلیج 

 85پالک   فارس
 کو وی 33546000

 ج 15ق  14خیابان تهران نو خ زرکش )میرحسینی ( پالک  طهماسیان گراگین 24
77816878-

77831706 
 زیتون

     ظ      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 شمس 66385926 145پالک   خ اسکندری جنوبی نرسیده به بوستان سعدی ظفر دیزجی مطلب 1

 ظهرابی 33123930 1پالک   خ ری پاساژ دمحم طبقه همکف ظهرابی شوقعلی 2

 شوقعلی 3
ظهرابی مزرعه 

 شاهی

متری سادات ) عبدالحسین شیرازی (  13خیابان خاوران 

 ج 48ق  36پالک 
 ظهرابی 33720313

   44332194 7پالک   کن فلکه دوم شهران خیابان دوم غربی ظهره وند مجید 4

 ظهیرنیا هاشم 5
خ امیرکبیر شرقی روبروی کوچه میرزا محمود وزیر پالک 

 ج 178ق  188

33136419-

33139593 
 تهران بورس



     ع      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 عارف مقدم علیرضا 1
پالک   خ ری نبش کوچه آصف روبروی مخابرات دیالمه

733 
 عارف 33121616

 حدیث 66909146 ج 798ق  567پالک   خ اسکندری جنوبی بین کلهر و آزادی عارف مقدم علیرضا 2

 یاران 33131252 ج 477ق  697پالک   خ ری روبروی پاساژ سهامی عارف مقدم امیر هوشنگ 3

 سانیو 66717713 18تقاطع حافظ پاساژ حافظ پالک   خ جمهوری عامری دمحمامین 4

 سجاد 66713535 ج 11ق  19پالک   خ جمهوری ساختمان کاوه طبقه همکف عامری مجید 5

 عامری 33517910-11 75پالک   خ ری پاساژ سهامی فاز دو عامری شهرابی اسمعیل 6

 86پالک   سه راه امین حضور پاساژ دمحم طبقه همکف عامری گزنونی محسن 7
33125526-

33124003 
 خورشید

 خلیج 33131517 1سه راه امین حضور پاساژ دمحم طبقه زیرزمین پالک  عباس نیا هرمز 8

 عباسی 33127162 4پالک   سه راه امین حضورخیابان دیالمه عباسی رهبر 9

 مرکزی 33127293 11پالک   خ امیرکبیر خ شهید دیالمه عباسی مسعود 10

 عباسی 77783237 48پالک   متری حسینی 83تهرانپارس خاک سفید  عباسی برات دمحم 11

 عباسی سنجدری عوض 12
خ مهرآباد جنوبی خ دانشگاه هوایی جنوبی نبش کوچه تمدن 

 16پالک   کمال
 عباسی 66692126

 834پالک   خیابان دروازه شمیران خ مازندران عبد منافی سید دمحم 13
77506945-

77507421 
 مهران

 علی 14
عبدالحسینی دره 

 مرادی

 1/1پالک  5کوچه  Eخیابان افسریه شهرک والفجراول بلوک 

 ج 144ق 
 آزادگان 33148750

 طاها 33555452 ج 973ق  378خ ری روبروی کوچه دردار پالک  عبدالرحمنی سعید 15

 عبدالصمدی دمحم 16
پالک   خیابان شهید رجایی بین ایستگاه ورزشگاه و بانک

 773و 779
 رز 553385001

 عظیمی 66236485 48پالک   خ شریعتی  شهرک ولیعصر عبدالعظیمی مراد 17

 دیپلمات 33126720 18پالک   خ ری پاساژ سهامی زیرزمین عبدالعلی زاده علی 18

 عبدهللا زاده 33131677 818سه راه امین حضورخ ایران پاساژایران پالک  عبدهللا زاده مظاهر 19

 77سه راه امین حضور پاساژ تهران طبقه همکف پالک  عبداله سیدرضا 20
33136508-

33136523 
 885گالری

 دالل زاده 33137975 538خ ری روبروی بنگاه عصر ترقی پالک  عبداله دالل دمحم رضا 21

 عبدالهی صلب علی 22
پالک   خ امیر کبیر شرقی پاساز میرزا محمود وزیر طبقه اول

57 

33124815-

33126667 
 پارس



 عبدلی ناصر 23
سه راه امین حضور خ امیرکبیر شرقی روبروی بانک 

 68پالک   تجارت
 راحیل 33561535

 ایمان 33134853 11پالک   خ ری نرسیده به سه راه امین حضور پاساژ الجواد عبدمنافی سیدعبدالحمید 24

 ثانی 55701762 ج853ق888پالک   امامزاده حسن جنب پاساژ خرم عبدوی ثانی دمحم 25

   44981179 34وردآورد خ امام حسین جنب کوچه دمرچیلو پالک  عبدی اغچه کهل قدرت 26

 علوی 33950750 181پالک   علوی 8خ ایران روبروی دبستان پسرانه  عبدی جاهد میکائیل 27

 عبقری علی اکبر 28
 13ق  186پالک   خ پیروزی چهارصد دستگاه چهارراه یاس

 ج
 یاس 33784769

 عبودی بیدخت علی اصغر 29
پالک   متری گلستان 19متری گلها خ  85شهرک گلستان خ

 ج 133ق  53
 گلستان 44700818

 عبیری سیداکبر 30
ق  136خیابان ری صفاری)حدادعادل(جنب خ لرزاده پالک 

 ج 191
 عبیری 4-33543733

 عرب 77445979 ج 971ق  83رسالت میدان الغدیراول بلوار دالوران پالک  عرب حسن 31

 عرب علی 32
-187پالک   رسالت هنگام بلوار دالوران تکاوران شمالی

 ج 138ق  189
 عرب 77450284

 1438پالک   خ شریعتی قلهک جنب سینما فرهنگ عرب زاده حسین 33
2005942-

22005980 
 علی

 چشم روشنی 33502250 83سه راه امین حضور پاساژ سهامی طبقه زیرزمین پالک  عربی علی 34

 حداد زاده 33568352 191پالک   خ امیرکبیر روبروی حسینیه بنی فاطمه عربی اسمعیل 35

 بدر 33126313 ج 969ق  633پالک   خ ری مقابل آبشار عرفانی دمحمسعید 36

 عریضی پژمان 37
خ شریعتی باالتراز از ظفر ) شهید دستجردی( نبش کوچه 

 ج 1839ق  1733پالک   جم
 دوو 359-22277360

 عزیز قدیر 38
خ ری سه راه امین حضورخ امیرکبیرشرقی روبروی دیالمه 

 63پالک 
 عزیزی 33123533

 ایران 33139365 84خیابان ری پاساژ سهامی طبقه همکف پالک  عزیز زاد دمحم رضا 39

 تک 55417999 ج 886ق  813پالک   خ هالل احمر خ عباسی شمالی عزیزی حسین 40

 رواق 33553637 118پالک   خ ری خ ایران پاساژ ایران طبقه همکف عزیزی افضلی سید حسن 41

 8پالک   دردار غربی -خیابان ری ایستگاه دردار  عسگر حلوائی محسن 42
33137972-

33515463 
 نوبل

 ج 119ق  4پالک  17تهرانسر بلوار اصلی خ  عسگری حسن 43
7-44509406-

44524161 
 مقداد

 کوثر 33024413 13اتوبان شهید محالتی خ شهید کیانی پاساژ کوثر پالک  عسگری امیر 44

 عسگری نیا پرویز 45
)قاقی (  143تهرانپارس خ فرجام شرقی بلوار اردیبهشت خ 

 83پالک 
 عسگری 77863093

 پانوسونیک 8شماره  88982565 ج49ق113/1پالک   آذر 19بلوار کشاورزخ  عشقی فر مهدی 46



 امیر 355645041 ج 858ق  893پالک   متری جوادیه جنب بانک ملی 83 عصاریان نژاد علیرضا 47

 عطائی علی 48
ق  869پالک   میدان توحید نصرت غربی نرسیده به بهبودی

 ج 137

66031770-

66031540 
 زرین

 یک 33510534 3پالک واحد  سه راه امین حضور پاساژ سهامی طبقه همکف عطاری احمد 49

 برادران عظیم زاده 66704985 17پالک   خ جمهوری پاساژ کاوه طبقه اول عظیم زاده جواد 50

 عظیمی حسین 51
خیابان امیرکبیر شرقی نرسیده به چهارراه سرچشمه 

 ج 814ق  131پالک   پاساژ عظیمی  جنب

33566627-

33123672 
 سام

 امین 66887522 ج 188ق  83پالک   متری دین دمحمی18خ هاشمی  عظیمی نانوائی غالمرضا 52

 علوی امین دمحم رضا 53
سه راه امین حضور اول خ ری جنب تیمچه امین حضور 

 338/1پالک 
33563910 

مرکزتجارت بین 

 الملل

 علی آقائی جعفر 54
پالک   خیابان ایران خ گوته پاساژ امین حضور طبقه همکف

16 
 عرفان 33131868

 پایتخت 33705464 ج 519ق  51پالک   خ آیت هللا سعیدی  شهریور14خیابان  علی ابوالقاسمی علی 55

 مرجان 55828478 43پالک   غربی 86متری بدرنبش کوچه  16عبدل آباد خ  علی اصغرزاده محمود 56

 علی بخشی رحیم 57
خیابان مجیدیه شمالی نبش تقاطع خ استاد حسن بنا خ شهید 

 ج 794ق  794پالک   برادران محمودی
 سعید 22301315

 علی پور یوسف 58
پالک   سه راه امین حضور پاساژ میرزامحمود وزیر طبقه دوم

 41و  48
 شاهین 33139898

 علی پور دمحم 59
خیابان انقالب ابتدای خیابان بهار برج بهار طبقه نهم پالک 

483 
 بازرگانی شهریار 77617246

 دلفین 44534841 98پالک   تهرانسر بلوار اصلی پاساژ صدف علی زاده رسول 60

 ج 48ق  181پالک   خ دماوند جنب سینما مانداناخ بیهقی علی عرب دمحم 61
5000-4000-

77983000 
 181بوتان

 علی دمحم بیکی مهدی 62
خیابان ری نرسیده به آبشار پاساژ کوه نور طبقه همکف پالک 

 13داخلی 
 مهدی 33542113

 63و 64پالک   خیابان ایران پاساژ ایران زیرزمین اول علی دمحمی اسماعیل 63
8-33504276-

33124740 
 مروارید

 علیپور پروین 64
متری زمزم غربی پالک  85خیابان پیروزی بلوار ابوذر 

 ج 117ق 88/1
 اکبری 33141114

 آبسال 33123274 183خیابان امیرکبیر نبش پاساژ میرزا محمود وزیر پالک  علیپور یوسف 65

 علیرضایی منوچهر 66
پالک   خیابان جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه هشتم جنوبی

383 
66494533   

 593پالک   متری جنب ایستگاه یکتا 83راه آهن خ جوادیه  علیزاده احمد 67
55665120-

55665939 
 علیزاده

 مرکزی شمیران نو 77896856 863پالک   میدان رسالت شمیران نو نبش خ هفتم غربی علیزاده دمحمحسین 68

 علیزاده 77913422 89پالک  73و  79نارمک خ دردشت ما بین کوچه  علیزاده برجی فرهاد 69

 عمارتی محمود 70
بزرگراه آیت هللا اشرفی اصفهانی مرکز خرید تیراژه طبقه 

 75پالک   اول
 دلونگی 44491605



 عمارتی محمود 71
خیابان آیت پایین تر از میدان هفت حوض بین چمن شرقی و 

 786پالک   حاج صادقی
 دلونگی و فلر 77901612

 عمارتی دمحم حسین 72
ق  1147پالک   خ دکترشریعتی پائین تراز حسینیه ارشاد

 ج 1397
 دلونگی 22222925

 عموئی دمحم مهدی 73
خیابان شهید رجائی میدان بهشت خ طباطبائی خ اوجانی پالک 

73 
 یاران 55014351

 عمیدی راد چنگیز 74
-383پالک   خیابان ولیعصر )امیریه سابق (جنب کفش ملی

 ج 978ق  389
 زمردیان 55388349

 جهان آرا 55669696 ج538ق1/578پالک   خیابان هالل احمر چهارراه عباسی عنایتی گهر رضا 75

 ج 453ق  633پالک   خیابان ری روبروی کوچه بهرون عنبری کاظم 76
33550302-

33127768 
 رسالت

 عیدی بهنام 77
خیابان مجیدیه شمالي میدان سرباز گلستان یكم غربي )شهید 

 38جعفری ( پالک 
 بهادر 22527781

 عین خواه نادر 78
 1پالک   خیابان ری سه راه امین حضور جنب پاساژ امیرکبیر

 ج 3ق 

4-331217662-

33123067 
 دنیای صنعت

 عینکی ملکی هادی 79
سه راه امین حضور خ ایران بازار بزرگ امیر کبیر طبقه 

 75-883همکف پالک 
 حمید 33507984

     غ      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 جلوه 77877107 6پالک   پاساژ پارس  فلکه اول تهرانپارس شرق میدان غضنفر نژاد غالمرضا 1

 رزاق 33132268 95خیابان امیرکبیر پاساژ میرزا محمود وزیر پالک  غضنفری علیرضا 2

 الجواد 33503425 18پالک   -1خیابان امیر کبیر پاساژ پردیس طبقه  غفاری قره تپه علی 3

 رنگارنگ 77543434 ج 483ق  419پالک   خیابان شهید مدنی ایستگاه حسینی غفورزاده دمحمحسن 4

 کامران 5
غفوریان ساعی 

 گرمرودی

خ مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سرچشمه نبش کوچه 

 448اردالن پالک 
 ساعی 335623578

 بهرام 6
غفوریان ساعی 

 گرمرودی

خ امیر کبیر خ ایران خ گوته ) شهید احمدی( پاساژامین 

 8پالک    حضورطبقه زیر زمین
 غفوریان 33562578

 غالمی حسین 7
خیابان ری نرسیده به کوچه آبشار پاساژ کوه نور 

 88پالک   زیرزمین
 غالمی 33542184

 غالمی پیرمراد 8
پالک   خیابان مجیدیه شمالی خ شهید امیرنیایش کوچه طالقانی

 ج 88ق  86

22509175-3-

22505251 
 اتحاد

 غالمی حسین 9
خیابان ری نرسیده به سه راه امین حضور پاساژ دمحم طبقه 

 3پالک   همکف
 حقیقت 33563635

 غالمی جوانبخت ابوالفضل 10
پالک   خیابان خواجه نظام الملک پائین تراز چهارراه شیخان

796 
 رسالت 77545637

 غالمی طوقچی مسعود 11
سه راه امین حضور پاساژ میرزا محمود وزیر طبقه اول 

 ج73ق15پالک 
 غالمی 33519406



 غالمی طوقچی دمحم 12
سه راه امین حضور پاساژ میرزا محمود وزیر طبقه 

 16پالک   اول
 جاوید آریان 33565133

 سینا 66519232 ج 833ق 597پالک   خیابان ستارخان نبش شادمهر غالمی طوقچی علی 13

 غالمی طوقچی علی 14
 1187ق  158پالک   خیابان کارگر شمالی چهارراه نصرت

 ج
 پرتو 2-66438851

 غالمی طوقچی محمود 15
پالک   خ امیر کبیر شرقی مرکز تجاری میرزا محمود وزیر

 ج 74ق 14

33563600-

33122998 
 غالمی

 غالمی طوقچی مهدی 16
پالک جی   خیابان ایران پاساژ تجاری امیرکبیر طبقه همکف

8 
 غالمی 4-33503582

 مرکزی ری 33518416-17 ج949ق  343پالک   خ ری نبش کوچه آبشار غالمی طوقچی سینا 17

 غیبی عبدالحسین 18
خیابان دماوندخ وحیدیه ایستگاه تسلیحات کوچه احمد عارفی 

 ج 38ق  184پالک   اول واشقانی
 سهیل 77838251

     ف      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 فاضلی پناه مسعود 1
پالک   سه راه امین حضور انتهای خ ری نرسیده به امیرکبیر

 ج 336ق  698
 فرخ 33550012

 فامیل پلوئی رضا 2
سه راه امین حضور خ امیرکبیرروبروی کوچه دیالمه پالک 

133 
 الوند 33125222

   55081513 ج 95ق  9نازی آباد بازار دوم خ شهید نیکو مرام پالک  فامیل زارع حسین 3

 فتاحی آبتاتان حسین 4
پالک   خیابان اسکندری جنوبی باالتر از تقاطع امام خمینی

 ج 36ق  154-158
 سجاد 66884597

 فتح الهی علی مراد 5
متری باستانی  87خیابان علی آباد جنوبی بلوار دستواره 

 197پالک   پور
 فتح الهی 55081972

 فتح الهی علی مراد 6
خزانه بخارائی بین فلکه سوم و چهارم نبش کوچه فتح الهی 

 63پالک 

55061892-

55052956 
 فتح الهی

 فتح الهی شعبان 7
خیابان پیروزی بلوار ابوذر خ زبده شمالی نبش کوچه 

 ج118ق 71پالک   17
 آینده سازان 33158519

 فتحی غالمرضا 8
متری رجبی  13خیابان شهید مدنی پائین تراز چهارراه سبالن 

 ج 165ق  168پالک   نبش کوچه درمان
 الله 77570391

 فتوحی بافقی مجتبی 9
پالک   ترمینال جنوب خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم

853 
 میالد نور 38-55327736

 ج183ق  18خزانه بخارائی فلکه اول خ مسجد جامع پالک  فتوحی بافقی رضا 10
55061428-

55065290 
 فتوحی

 فدائی غالمرضا 11
خیابان پیروزی بلوار ابوذر بعداز پل دوم خ شهروی پالک 

 ج 9ق  68
 نوین 33057340

 فرامرزی غالمرضا 12
) شهید صادقی ( روبروی  118فلکه دوم تهران پارس خ 

 ج 89ق  83-88پالک   ترمینال شرق
 خانه 77868851

 فرامرزی نیکجه دمحم 13
ق  878خیابان جمهوری بین کارگر و اردیبهشت پالک 

 ج 1138
66408660 110 



 فراهانی امیر 14
 814/9خیابان سی متری نیروی هوائی ایستگاه مدرسه پالک 

 ج 856ق 
 هدیه سرا 774778774

 فرجاد علی اکبر 15
بزرگراه چمران پل مدیریت خ عالمه طباطبائی کوچه شهید 

 ج 78ق  88پالک   جبلی
 پارس 88686504

 کسری 44468173 88پالک   جنت آبا دباالتر از همت کوچه سوم غربی فرجاد فرد نسرین 16

 برادران فرجی 33651400 836پالک  88و  88متری سوم بین خ  15خیابان افسریه  فرجی حجت اله 17

 34پالک   دمحمعلی جناح نرسیده به پمپ بنزین فرجی عباس 18
66008996-

66001775 
 فرجی

 831پالک   خیابان جمهوری بین اردیبهشت و فروردین فرجی داود 19
66967835-7-

66967836 
 قائم

 مرکزی 44074517 77خیابان آیت هللا اشرفی اصفهانی خ پیامبر پالک  فرجی غالمرضا 20

 فرجی علیرضا 21
سه راه امین حضور خ امیرکبیر جنب بانک تجارت ساختمان 

 118 -111سایه پالک 
 قائم 33568314

 فرجی دمحم 22
فلکه دوم صادقیه خ اشرفی اصفهانی نرسیده به مرزداران 

 186پالک 
2-44241001 

گلد ایران مرکزی 

 1شماره 

 برادران فرخی 33553845 953پالک   خ ری جنب کوچه حمام میر ابراهیم فرخی افشین 23

 فرخی فر حسین 24
خیابان جمهوری بین چهارراه فلسطین و ولیعصرمقابل 

 677ساختمان همایون ساختمان جی.وی. سی طبقه اول پالک 
 ایران کاال 66400216

 شرکت کوفرد 77528040 144پالک   خیابان دکتر شریعتی سه راه طالقانی فردقاسمی محمود 25

 فردقاسمی حمید 26
خیابان شریعتی باالتراز خ ظفر نرسیده به بیمارستان 

 ج 1854ق  1868پالک   ایرانمهر
22850077 

شماره یک 

 پاناسونیک

 فرزانه فرامرز 27
سه راه امین حضور خ ایران پاساژ الماس طبقه زیرزمین 

 18پالک 
 فرزانه 33133918

 فرزانه 66519175 866خیابان ستارخان ابتدای شادمان جنب کوچه بهداد پالک  فرزانه فرامرز 28

 فرسائی دمحم 29
خیابان ناصر خسرو روبروی وزارت دارایی کوچه امام 

 ج 13ق  88پالک   جمعه
 فرسائی 33117480

 فرشیان 33131822 ج 68ق  41پالک   خ امیرکبیرشرقی جنب دیالمه فرشیان جواد 30

 فرقانی سید نادر 31
ق  1831پالک   خیابان ولیعصر پائین تراز میدان ونک

 ج 8771
88775533 

سامسونگ مرکزی 

 ونک

 فرقانی موحد قم مهدی 32
 1369ق  469خیابان امام خمینی بین کارون و جیحون پالک 

 ج
 مهدیه 66830107

 جام جم 88969982 153پالک   خیابان دکتر فاطمی مقابل کاج فرقانی موحد قم علی 33

 دریا کاال 33131010 ج 383ق  1359پالک   خیابان ری سه راه امین حضور فروتنی عبدالکریم 34

 دریاکاال 33555804 158پالک   خیابان امیرکبیر شرقی مقابل پاساژ خلیج فارس فروتنی عبدالکریم 35

 دیپلمات 33554645 88خیابان امیر كبیر شرقي پاساژ پردیس طبقه همكف پالک  فروغی ماسوله احمد علی 36

 فرهادی جواد 37
 938ق  181پالک   11و  6خانی آباد نو خ میعاد بین کوچه 

 ج
 فرهادی 55013101



 پردیس 33120052 38خیابان ایران پاساژ ایران طبقه زیرزمین پالک  فرهادی بلشت عبدهللا 38

 فرهبدنژاد علی دمحم 39
خیابان دکتر شریعتی باالترازمیرداماد مقابل پمپ بنزین داودیه 

 ج 1889ق  8نبش خ مینا پالک 
 مرکزی ال. جی 22262963

 رضا 33519971-2 89پالک   طبقه همکف  خیابان ری پاساژ سهامی فریوری دمحمرضا 40

 مهتاب نو 66881962 187-188-183پالک   خیابان مالک اشتر نرسیده به دستغیب فعال رحیم 41

 هدیه 66507414 848خ ستارخان سه راه دریان نو روبروی نیایش پالک  فقیریان مهدی 42

 الکترو غرب 55420822 ج 885ق  514پالک   خیابان هالل احمر جنب آتش نشانی فقیریان حمید 43

 فالح جوینانی محسن 44
خیابان شریعتی نرسیده بیمارستان ایران مهر کوچه افسر 

 ج 1845ق  1818پالک 
 خانه بوش 22001889

 رسالت 55315100 836خیابان شوش شرقی خ شقاقی ) شهید مظاهری ( پالک  فوالدی ابراهیم 45

 فوالدی فرد مسعود 46
سه راه امین حضور امیرکبیر شرقی روبروی حسینیه بنی 

 161پالک   فاطمه

33133582-

33120162 
 مسعود

 اعتماد 66702167 518خیابان جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه پنجم پالک  فیروزی منفرد قاسم 47

 جام جم 33508785 81خیابان ری باالتر از کوچه آبشار پاساژ بارسهامی پالک  فیض آبادی فراهانی دمحم 48

 ج 78ق  8پالک   سه راه امین حضور اول خ ری فیض الهی الهرودی حسین 49
33138811-

33565087 
 فیض اللهی

 فیض الهی الهرودی علی 50
خیابان کریمخان زند میرزای شیرازی نبش کوچه 

 ج 1ق  49پالک   چهارم

88940425-

88940422 
 مرجان

 فیض بخش عبدالرضا 51
خیابان هالل احمر چهارراه عباسی شمالی مقابل مسجد 

 884پالک   صاحب الزمان
 فیض بخش 55405147

     ق      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 قائد امینی هارونی علی 1
داخلی -836سه راه امین حضور پاساژ ایران طبقه اول پالک 

17 
 کاچیران 33127689

 63پالک   خ مفتح جنوبی بعد از سمیه قائمی سید حسن 2
9-883457959-

88316257 

سامسونگ مفتح ) 

 پیوند (

 قاسم خانی دمحم 3
ق  63پالک  83متری رزاقی نبش کوچه  18متری ابوذر 83

 ج 158
 مهدی 55757925

 قاسم زاده 33131970 136پالک   سه راه امین حضور خ امیرکبیر شرقی قاسم زاده حسین 4

 قاسمعلی ابر غیبعلی 5
متری  9خیابان هالل احمر خ عباسی جنوبی بعدازپل هوائی 

 135/1-135/8-135/8پالک   دوم نبش خ شهید احمدی

55650458-

55407969 
 برادران قاسمی

 داریوش 22513313 78بزرگراه رسالت خ مجیدیه جنوبی خ شهید امیری پالک  چهره برق  قاسمی بیاض 6

 96-94پالک   کن سرآسیاب جنب مدرسه اسالمی قاسمی پناه دمحم 7
44300137-

44303214 
  



 قاسمی نیستانی میرزا آقا 8
ق  713پالک   متری منصور 83شهریور جنوبی  14خیابان 

 ج 576
 منصور 33738949

 متهور  قاسمیان اروجعلی 9
متری اول جنوبی پاساژ  15شهریور  14خیابان شاد آباد خ 

 8پالک داخلی   خمسه
 قاسمیان 66818191

 قاضی سیدضیاء 10
 68ق  865-868پالک   خ ایران روبروی کوچه فیاض بخش

 ج
 قاضی 33560528

 عرشیا 33440730 83پالک   خیابان ری نبش پاساژ سهامی قاضی خانی مجتبی 11

 قاضی خانی مجتبی 12
سه راه امین حضور مجتمع تجاری امین حضور طبقه منفی 

 7یک پالک 
 8عرشیا  33544530

 قائم 33555056 83پالک   سه راه امین حضور پاساژ دمحم طبقه همکف قاضی خانی عباس 13

 قبادی علی 14
محالتی خ عارف جنوبی )شهید   شهریور اتوبان14خیابان 

 ج 838ق  839مخبر ( پالک 
 عاررف قبادی 33704525

 چاوش 33122051 18سه راه امین حضور پاساژ میرزا محمودوزیر پالک  قبادی فردوس 15

 قبادی 33125267 85خ ری مجتمع تجاری امین حضور طبقه همکف پالک  قبادی پاشا بهروز 16

 عالمه 33125267 85پالک   خ ری پاساژ دمحم طبقه دوم قبادی پاشا بهروز 17

 قجر شام بیاتی هادی 18
خ ری سه راه امین حضور پاساژ احسان طبقه 

 4پالک   زیرزمین
 سام کاال 33515151

 آنتیک 22269052 ج 1849ق  1793پالک   خ شریعتی دوراهی قلهک قجر شام بیاتی هادی 19

 137پالک   خیابان امیرکبیر شرقی جنب جنب مسجد محمودیه قدرت بیگلو مرتضی 20
33124110-

33553904 
 اباصالح

 قدرتی دمحم 21
بزرگراه فتحی بزرگراه خلیج خ ابوسعید شرقی خ 

 83پالک   صمدباقری
 قدرتی 66255785

 قدرتی علی 22
پالک   نازی آباد بازار دوم چهارراه دخانیات خ خالقی پور

 ج 83ق  1/817
 آموزگار 55075859

 قدوسی علیرضا 23
خیابان امیرکبیر شرقی مقابل درمانگاه سالمت نبش 

 878پالک   پاساژخواجه نوری
 المهدی 33557020

 قدیری شکرهللا 24
خیابان مجیدیه جنوبی اول گلبرگ غربی خ شهید 

 183پالک   حیدری
 قدیری 77819221

 لوازم خانگی تک 66702508 833پالک   خ حافظ شمالی بین فرانسه و جمهوری قرائی دمحمعلی 25

 امیر 33138368 86پالک   سه راه امین حضور پاساژ سهامی طبقه زیرزمین قرائی گرکانی عبدالحمید 26

 قربانی 33557476 538پالک   خ ری دوراه مهندسی روبروی بانک ملی قربانی پرویز 27

 قربانی دمحمرضا 28
شهریور اتوبان شهید محالتی خ ارجمندی راد پالک 14خیابان 

 ج38ق47
 قربانی 33701050

 قربانی علی 29
سه راه امین حضور خ ایران خ گوته پاساژ امین 

 9پالک   حضور
 حسام 33131762

 قربانی داود 30
اول خانی آباد نو شهرک شریعتی انتهای خ ماهان روبروی 

 141مسجد چهارده معصوم پالک 
 رز 55015216

 قربانی زاده ابیانه رضا 31
کوچه شهید   شهریور خ عارف شمالی نبش 14خیابان 

 ج731ق588پالک   الری

33711630-

33715672 
 قربانی



 987پالک   خیابان ری مقابل کوچه دردار قربانی شوره دلی محمود 32
33123198-

33564853 
 قربانی

 قربانی 55643441 743پالک   متری روبروی فروشگاه قدس 83جوادیه  قربانی شوره دلی ابوالفضل 33

 تهران کاال 33559629 448-447خیابان ری جنب پاساژ دمحم پالک  قربانی گازار علی 34

 قربانی 66400580 1895خیابان کارگر نرسیده به میدان انقالب پالک  قربانی نژاد احمد 35

 فدک 33137585 5پالک   سه راه امین حضور پاساژ احسان طبقه زیرزمین قرنی حسن 36

 ج 53ق  43پالک   بزرگراه جالل آل احمد نبش شهرآرا قریب لو برجعلی 37
88255352-

88261173 
 کاخ

 ج 11ق 158/1پالک   خیابان پاسداران خ گلستان پنجم قزوینی دمحممهدی 38
22949021-

22940416 
 گلستان

 قزوینیان عسگری 39
خیابان قزوین دوراهی قپان باغ خزانه ده متری عارف قزوینی 

 ج87ق  31کوچه شهید مرادی پالک 
 عسگری قزوینیان 55701947

 بهرام 66728714 ج 843ق  859پالک   خیابان حافظ بین جمهوری و فرانسه قلعه بگیر نیکجه بهرام 40

 هدیه 66867891 743پالک   خیابان جیحون بین خ دامپزشکی و هاشمی قلی پور دمحم 41

 قنادی حمزه 42
خیابان آزادی خ استاد معین باالتر از طوس جنب عینک 

 17پالک   فروشی معین ابتدای کوی فردوس
 معین 66005533

 قناعتی اصغر 43
میدان شوش خیابان صابونیان مجتمع نور طبقه همکف پالک 

839 
 برادران قناعتی 55183290

 قنبری 55066056 41پالک   خزانه بخارائی فلکه چهارم نبش میدان قنبری قاسم 44

 لوازم خانگی خوبان 66922356 ج 143ق  899پالک   خیابان جمالزاده جنوبی تقاطع آزادی قنواتی نصرهللا 45

 قهاری سید مرتضی 46
 35ق  98پالک   خیابان امیرکبیر شرقی جنب باربری حسینی

 ج
 مرکزی 33136264

 سادات 33120219 1پالک   سه راه امین حضورپاساژ احسان زیرزمین قهاری سیدمرتضی 47

 قهرمانی ابوالفتح 48
خیابان جمهوری بین شیخ هادی و پل حافظ ساختمان 

 81پالک   آلومینیوم
 ابوالفتح قهرمانی 66708403

 86پالک   خیابان جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه همکف قهرمانی رحمت هللا 49
66735176-

66735249 
 اتحاد

 قیافه خلیل زاده خسرو 50
خ ری نرسیده به سه راه امین حضورجنب فالوده فروشی گل 

 ج 337ق  1389رز پالک 

33137017-

33561339 
 خانه تک

     ک      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 برادران سرابی 33127183 4پالک   سه راه امین حضور پاساژ دمحم طبقه همکف کارکن آزاد حسین 1

 کاری جواد 2
خ ری سه راه امین حضور کوچه برادران تیمچه امین 

 85پالک   حضور
 کاری 33138470



 کاری دمحم 3
پالک   خیابان جمهوری مابین شیخ هادی و سه راه جمهوری

79 
 کاری 66962472

 کاظمی 55081308 14نازی آباد بازار دوم خ شهید نیکو مرام پالک  کاظمی محمود 4

 گنجینه 66634451 ج 191ق  173خیابان مهرآباد جنوبی خ فردوس پالک  کاظمی فریدون 5

 کاظمی هشتچین فرهنگ 6
 77جاده قدیم کرج کوی فردوس مقابل بانک صادرات پالک 

 ج 895ق 
 جهزیه عروس 66697128

 یکتا 33139914-15 54سه راه امین حضور پاساژتهران طبقه همکف پالک  کاظمی یکتا دمحم 7

 کاظمیان رضا 8
خ پیروزی چهارراه کوکاکوالخ نبرد نرسیده به چهارراه 

 ج 597ق  41فرزانه پالک 
 بهاربیشه 33333788

 کاظمیان ابیانه حسین 9
پالک   خیابان پیروزی چهارراه کوکاکوالخ شهید افراسیابی

 ج 737ق  41
 کاظمیان 77477158

 کاظمیان ابیانه ماشاهللا 10
خیابان پیروزی چهارراه کوکاکوال خ شهید افراسیابی نبش 

 ج 743ق 44/1پالک   کوچه شهید عابدی
77438141   

 کاکاوند فرض اله 11
خیابان ری سه راه امین حضور مجتمع امین حضور زیرزمین 

 6پالک واحد 
 برادران رحیمی 33544519

 جدید 788قدیم  89شهریورخ آیت هللا سعیدی پالک 14خیابان  کامرانی حسین 12
33025137-

33035903 
 شاد

 بهزاد 88950854 1667خیابان ولیعصر نرسیده به خ مطهری پالک  کامیاب شندی دمحمرضا 13

 پارس 33516734 838پالک   خیابان ایران پاساژ ایران طبقه اول کاوسی امین احمدرضا 14

 کاوه حسین 15
 3شهرک اکباتان فاز یک باالی مخابرات و ورزشگاه سوپر 

 8پالک   راهرو اصلی
44664614   

 جهیزیه 88304464 53پالک   تیر خ لطفی چهارراه مشاهیر 4میدان  کبوک محسن 16

 صدف 33730953 78پالک   5خیابان نبرد جنوبی چهارراه دانشگاه گلستان  کبیری خسرو 17

 کدخدا زاده دمحم 18
میدان پونک مجتمع تجاری بوستان ورودی پارکینگ شهروند 

 75جنب شهروند پالک 
 هستی 44498879

 کرباسی حسن 19
خیابان ری نرسیده به سه راه امین حضور مجتمع تجاری امین 

 88حضور طبقه همکف پالک 

33544523-

33544524 
 گالری تندیس

 کرباسی دمحمتقی 20
متری سازمان آب  18خیابان آیت هللا کاشانی اول جنت آباد 

 8پالک 
 کرباسی 44095967

 کربالئی هادی علی 21
-566خ شهید اجاره دار پائین تر از چهارراه شیخان پالک 

 ج 738ق  564
 حافظ 77543457

 کرکوتی کاوه 22
 878پالک   78و 73خیابان سید جمال الدین اسدآبادی بین خ 

 ج 833ق 
 سپهر 88061913

 کریم خانی دمحم 23
ق  45پالک   خیابان امیرکبیر شرقی بعد از کوچه شهید دیالمه

 ج 64

33564013-

33564034 
 ایران کاال

 کریمی مهدی 24
خیابان ری سه راه امین حضور خ امیرکبیر شرقی 

 7پاساژپردیس طبقه همکف پالک 
 مرکزی ایندوزیت 33503561

 وحید 33565921 59پالک   سه راه امین حضور خ ایران کریمی حسن 25

 باران 33568693 996پالک   خیابان ری مقابل بانک اقتصاد نوین کریمی دمحم رضا 26



   33122455 88پالک   خ ایران پاساژ الماس طبقه همکف کریمی حسن 27

 کریمی خلیل 28
ق  183پالک   شادمان چهارراه نصرت  خیابان آزادی خ

 ج 173

66504027-

66029566 
 امیر

 363پالک   خیابان ری مقابل کوچه آبشار کریمی دمحمرضا 29
33558002-

33558781 
 کریمی

 کریمی اسکندر 30
میدان خراسان خ خاوران نرسیده به اتابک خ نفیس )شهید 

 78ناصری ( پالک 
 مهدی 33701621

 کریمی حسن 31
ق  817پالک  73/9خیابان سیمتری نیروی هوائی نبش خ 

 ج 873
77438722 110 

 کریمی مسعود 32
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور روبروی پاساژ دمحم 

 466پالک 

33132125-

33553908 
 کریمی

 برادران امین 33134244 496پالک   خیابان ری باالتراز کوچه بهرون کریمی هادی 33

 کریمی 33558002 333پالک    خ ری مقابل کوچه آبشار کریمی حسین 34

 برادران امین 33128586 ج 86ق  473پالک   سه راه امین حضور جنب پل زیر گذر کریمی امین 35

 عادل 33560149 999پالک   خیابان ری باالتر از دردار جنب چاپخانه بهمن کریمی عادل 36

 کریمی 33559583 5پالک   میدان قیام اول خ مولوی احمد آبادی  کریمی مرتضی 37

 کریمی جو نادر 38
خیابان امیر کبیر شرقی سه راه امین حضور مقابل بانک 

 184پالک   ملی
 کریمی 33562003

 کریمی جو نادر 39
خیابان امیر کبیر سه راه امین حضور روبروی حسینیه بنی 

 154فاطمه پالک 
 کریمی 33356263

 کریمی جو نادر 40
خیابان امیر کبیر شرقی سه راه امین حضور روبروی کوچه 

 185پالک   میرزا محمود وزیر
 امیر مهدی 33562003

 کریمی جو نادر 41
خیابان امیرکبیر سه راه امین حضور روبروی کوچه میرزا 

 188پالک   محمود وزیر
 کریمی 33562003

 کشکولی زهرا 42
سه راه امین حضور پاساژمیرزا محمود وزیر طبقه 

 19پالک   همکف
 غالمی 33563600

 کشوری مجید 43
سه راه امین حضور خ ایران خ گوته پاساژ امین حضور زیر 

 6همکف پالک 
 کشوری 1-33131820

 کفائی گل احمدی عبدالحمید 44
 774ق  841الی  895پالک   خیابان آذربایجان میدان رشدیه

 ج

66920856-

66924788 
 حمید

 مرکزی زانوسی 22605549 1831خیابان شریعتی نرسیده به خ یخچال پالک  کالنتری طلعت 45

 کمالی خامنه جمشید 46
 1819ق 899-893پالک   خ جمهوری نبش تقاطع فروردین

 ج
 الکتروفروزنده 66401475

 پارسیان 33138428-30 38پالک   سه راه امین حضور روبروی باربری حسینی کمالی خامنه بهنام 47

 کمالی نیا مرتضی 48
خ ایران خ گوته ) شهید احمدی ( پاساژ امین حضور 

 1پالک داخلی  زیرزمین
 پیام 33131901

 کنعانی 33135346 7داخلی 6پالک   خیابان ری خ آبشار پاساژ آبشار زیر زمین کنعانی عبدهللا 49

 کنگرانی صدرهللا 50
خیابان خاوران نرسیده به پمپ بنزین دوم خ شهید ولی هللا 

 ج 74ق  81بیات پالک 
 فراهانی 33707603



 کوثری نژاد غالمرضا 51
پالک   خیابان رودکی جنوبی مابین کمیل و چهارراه مرتضوی

91 
 مهراب 22007148

 کوهی 66808003 161پالک   خ یافت آباد میدان پژوتن اول خ بابائی کوهی آذر تولون دمحم 52

 برادران کوهی 66808006 881خیابان یافت آباد اول خ بابایی پالک  کوهی آذر تولون دمحم 53

 کهدوئی سید رضا 54
جاده مخصوص کرج شهرک آزادی خ ولیعصر خ شهید 

 1پالک   رجائی
 کهدوئی 445980220

 کهن اصغر 55
 55نازی آباد هزار دستگاه خ کوشا مقابل بانک مسکن پالک 

 ج 18ق 

55060778-

55072905 
 شب  هزار و یک

 کیارش پور 33565891 958پالک   خیابان ری جنب پاساژ کوه نور کیارش پور حسین 56

 (Smgاسمگ ) 33546370 13خیابان امیر کبیرپاساژ خلیج فارس طبقه اول پالک  کیان پور علی 57

 زانوسی 33546373 -188پالک   خیابان امیرکبیرپاساژ خلیج فارس طبقه اول کیان پور روزبه 58

 113لوازم خانگی  66701718 83جمهوری ساختمان کاوه طبقه دوم پالک   خیابان کیانی مجتبی 59

 گل سرخ 33520089 185پالک   خیابان خراسان جنب خیابان زیبا کیوان شکوهی سید علی اکبر 60

     گ      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 آرین 33126447 8سه راه امین حضور پاساژدمحم طبقه همکف پالک  گایگانی ابوالقاسم 1

 گروئی مهدی 2
سه راه امین حضور خ امیر كبیر پاساژ پردیس طبقه زیرزمین 

 89همکف پالک 
 دنیاي كاال 54-33511053

 رضا 66719223 777خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه چهارم پالک  گل آور علی دمحم 3

 بلوریان 66734747 ج 389ق  48خ جمهوری چهارراه شیخ هادی پالک  گل پرور دمحمحسن 4

 یاس 77807704 63میدان رسالت اول خ هنگام نبش کمند پالک  گل یاس ناصر 5

 گالبی سید علی اکبر 6
خیابان نظام آباد چهارراه گلچین خ بخشی فرد پالک 

 ج39ق181
 کمال 77546239

 لوازم خانگی ملی 77811070 ج688ق958پالک   خیابان تهران نو ایستگاه سبالن گالبی سینجانی دمحمجعفر 7

 گلپا جواد 8
-1378پالک   خیابان ری نرسیده به سه راه امین حضور

 ج 339ق  1373-1383
 (8سینا) 33126916

 گلستان اصغر 9
مخصوص کرج نرسیده به شهرک اکباتان خ بیمه چهارم   جاده

 54پالک   نبش کوچه نیکنام
3-44643171 

کاالی لوازم خانگی 

 ایران

 گلی عطاء 10
بومهن پردیس خ فروردین جنوبی خ مهتاب خ آفتاب یک 

 13مجتمع سهند طبقه اول پالک 
 علی 76277318-0221

 گلیائی منصور 11
طبقه دوم  733چهارراه کالج جنب بانک تجارت ساختمان 

 733پالک  7واحد 
 گلیائی 66463211

 قائم 33127286 ج 498ق  637پالک   خ ری مقابل کوچه بهرون گودرزی رحمت 12



 گوهرچی دمحمعلی 13
پالک   خ امیرکبیر سه راه امین حضور نبش پاساژ مهدوی

 ج 18ق  493-443
 مرکزی 33552677

 گیاهی 22601397 1پالک   خیابان شریعتی قلهک نبش کالهدوز گیاهی سید علی 14

 گیاهی 22007980 1935پالک   خیابان دکترشریعتی نبش خ کالهدوز گیاهی شهریار 15

 قوامین 44512270 63پالک   متری الله 85تهرانسر شرقی بلوار  گیوه کش احمد 16

     ل      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 آسیا 33131605 ج 84ق  17پالک   خیابان ایران جنب پاساژ بزرگ امیرکبیر الریجانیها مجید 1

 مهبد 77940674 13نارمک خیابان آیت خ هاشمی پالک  لطفعلی زاده مسعود 2

 سپهر 33123693-5 5-7-8پالک   سه راه امین حضور پاساژ احسان طبقه اول لطفی پرویز 3

 صبا 33501684 6پالک   سه راه امین حضورپاساژ احسان طبقه زیرزمین لطیفی سید مهدی 4

 18پالک   خیابان نارمک خیابان دردشت لطیفیان دمحم صادق 5
77952450-

77952453 
 کادوئی پالیز

 لهراسبی مرتضی 6
 515پالک   خ هالل احمر خ عباسی شمالی خ راه پیما

 ج155ق

55405565-

55419401 
 کوثر

     م      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 ماشین چیا ناصر 1
خیابان هالل احمر چهارراه عباسی جنب بانک تجارت پاساژ 

 7پالک   مهدی
 ماشین چیا 55668383

 مالکی عباس 2
پالک   سه راه امین حضور خ ایران روبروی پاساژ الماس

 ج 93ق  893
 یاران 6-33509795

 ماله میر دمحم 3
میدان عدالت مجتمع ولیعصر طبقه دوم  1بومهن پردیس فاز

 156پالک 
 گنجینه 76279708

 برادران 22527948 693متری دوم مجیدیه پالک  19بزرگراه رسالت بعد از  ماندگار رضا 4

 ماهوتچی 33130903-4 85پالک   سه ر اه امین حضور پاساژ دمحم طبقه همکف ماهوتچی منصور 5

 مبارکی داود 6
چهارراه پاسداران میدان حسین آباد خ جوانشیر ابتدای خ 

 73پالک   شعبانلو
 صدف 22963234

 مبارکی کلیانی دمحمرضا 7
متری شهید حقیقی  18خزانه قلعه مرغی میدان مقدم 

 48/1پالک   شمالی
 مبارکی 55707480

 مبینی جعفر 8
خیابان کارگر جنوبی نرسیده به میدان انقالب مقابل نیروی 

 659پالک   انتظامی
 تکنومان 66926775



 مجلسی عطا هللا 9
 89خیابان اجاره دار نرسیده به سه راه عظیم پور نبش کوچه 

 169پالک 

77539660-

77509867 
 امیر

 میالد 55006233 983پالک   متری میعاد 83خانی آباد نو  محبوبی احمد 10

 محبوبی 55002013 994پالک   خانی آباد نو بیست متری میعاد فروشگاه محبوبی محبوبی حسین 11

 محبوبی قزلگپی نادر 12
 161ق  168پالک   13و 83عبدل آباد خ احسانی بین کوچه 

 ج
 میثم 55867064

 محبی 55136984 87پالک   امامزاده حسن پاساژ گلستان محبی مصطفی 13

 کاالی خانگی بهرام 33553131 8پالک  -8  زیرزمین  سه راه امین حضور پاساژ احسان محبیان بهرام 14

 محراجی مجید 15
پالک   خیابان امیرکبیر شرقی مجتمع پردیس طبقه زیرزمین

84 
 دنیای سامسونگ 33503410

 محسن الحسینی سیدشکرهللا 16
غربی )محرم پور (به طرف 839اتوبان باقری تهرانپارس خ 

 11پالک   اردیبهشت

77379040-

77379130 
 حسینی

 محسن زاده ابراهیم 17
خیابان جمهوری بین ساختمان آلومینیوم و پل حافظ نبش کوچه 

 164الی 161الله پالک 
 کامران 66719911

 محسنی دمحم 18
خیابان هالل احمرچهارراه عباسی پاساژمهدی طبقه همکف 

 1پالک 
 سعادت 44097445

 محسنی دمحم 19
 888ق  584پالک   خیابان هالل احمر بعداز چهارراه عباسی

 ج
 محسنی 55411579

 محقق علی اصغر 20
ق  165پالک   متری حاجیان 18  متری امیری 19خ قزوین 

 ج 815
 محقق 66691570

 گریلی 33561143 73-79پالک   خیابان ایران روبروی پاساژ الماس دمحم رضا خان گرلی ابوالفتح 21

 توکل 77452780 817خیابان شمیران نو پاکدامن شمالی پالک  دمحم زاده رضا 22

 دمحم صالحی باقر 23
متری دوم شمالی ) خ شهیدمنصوری( پالک  19اول   رسالت

 ج7ق 133
 صالحی 22518230

 دمحم نژاد 55643501 831متری اول چهارراه صالح نیا پالک  13جوادیه راه آهن  دمحم نژاد آق قلعه خلیل 24

 آدینه 22853788 1846پالک   دکتر شریعتی ایستگاه داودیه دمحم ولیحی مجید 25

 دمحمحسن زارع دمحم 26
سه راه امین حضور خ ایران خ گوته پاساژ امین حضور 

 13زیرزمین پالک 
 زارع 33558539

 دمحمخانی حسن 27
خ شوش شرقی خ شهید اکبر ابراهیمی )ارج ( بعداز چهارراه 

 ج816ق 881پالک   اول نبش کوچه شهید ابوالحسنی
 دمحم خانی 55319398

 دمحمدوست حسین 28
پالک   میدان خراسان خ طیب ده متری شهید میرباقر موسوی

56 
 دمحمدوست 33704756

 دمحم 33125613 6پالک   خ امیركبیر پاساژ امیركبیر طبقه همكف دمحمرحیم نیا محمود 29

 دمحمرضای طیبی بهرام 30
ق  185خیابان هالل احمر خ عباسی جنوبی خ جعفری پالک 

 ج 36

55657741-

55657716 
 طیبی

 الکترو استیل 88728545 ج 835ق  818خیابان استاد مطهری پالک  دمحمزاده طبسی مجید 31

 دمحم زاده 33701708 17شهریور خ شهید عجب گل ) جهان پناه( پالک  14خیابان  دمحمزاده طرئی رضا 32



 تی سی ان 33552861 837پالک   سه راه امین حضور جنب خ گوته دمحمشیرازی دمحم 33

 دمحمی 66880482 175پالک   خ جیحون پائین تراز چهارراه مرتضوی دمحمی نجفعلی 34

 دمحمی 77554272 75-74پالک   خیابان نظام آباد چهارراه گلچین خ ناجی دمحمی علی اصغر 35

 دمحمی علی حسن 36
خیابان خاوران جنب پمپ بنزین دوم خ شهید دمحمولی بیات خ 

 ج 6769ق  831عباس کاشی پالک 

33703090-

33727714 
 دمحمی و پسران

 دمحمی جمشید 37
زمین مرکز تجاری ایران زمین طبقه   شهرک غرب خ ایران

 15پالک   همکف
 ره آورد 88070810

 دمحمی قادر 38
پالک   خیابان امیر کبیر شرقی پاساژ طهران زیر همکف

 13داخلی 
 پیراد 33545551

 دمحمی 55018257 87پالک   خانی آباد نو خ لطیفی خ دمحم محرمی دمحمی داود 39

 دمحمی 55739312 ج 69ق  183پالک   متری شهید رازقی18متری ابوذر 83 دمحمی خلیل 40

 دمحمی سیف هللا 41
سه راه آذری انتهای خ شهید قدرت پاکی خ خوشقدم نبش 

 9پالک   صدقی
 دمحمی 66612512

 دمحمی احمد 42
متری ابوذرجنب بیمارستان ضیائیان خ شهید  83

 ج 815ق  33پالک   بهبودی
 جواداالئمه 557305840

 آذر 66933100 3پالک   میدان انقالب اول کارگر شمالی دمحمی عباسعلی 43

 دمحمی داود 44
 44خ قصرالدشت بعداز مالک اشتر نبش کوچه قاسمی پالک 

 ج 888ق 
 دمحمی 5-66895062

 ایران 33550581 975پالک   خیابان ری بعد از کوچه دردار دمحمی اوجان یوسف 45

 دمحمی تلخابی فاطمه 46
 995ق  596-541پالک   خیابان هالل احمر چهارراه عباسی

 ج
 حسن پور 55409418

 دمحمی جوقان رحیم 47
پالک   خیابان هالل احمر خ عباسی شمالی نبش پاساژ دمحمی

883 
 دمحمی 55403695

 دمحمی دره مرادی داود 48
خیابان خاوران پمپ بنزین دوم خ شهید عباسی کاشی خ شهید 

 6/1ملکی پالک 

33733702-

33721144 
 دمحمی

 دمحمی و پسران 33153103 183پالک   9بلوار ابوذر پل  دمحمی دره مرادی ابراهیم 49

 دمحمی گل تپه قیوم 50
پالک   متری طالقانی نبش کوچه سرو 18پاسگاه نعمت آباد 

187 
 دمحمی 55835938

 دمحمی مجد علی اکبر 51
شهریور سه راه شکوفه میدان کالنتری اول خ 14خیابان 

 ج 817ق  75-74پالک   کرمان
 دمحمی 33340538

 دمحمی دمحمی امیررضا 52
ق  66پالک   86و 83متری اول بین خ  15خیابان افسریه 

 ج 618

33144268-

33818686 
 مهتاب

 دمحمی وفا مهدی 53
 37ق  881الی 885پالک   خیابان ایران جنب کوچه اشراقی

 ج
 رفاه 33123721

 دمحمیان 33124660 83- 86پالک   خیابان ری پاساژ دمحمطبقه زیرزمین دمحمیان حسین 54

 محمودآبادی قربانعلی 55
 7پالک   خیابان یافت آباد ابراهیم آباد اول خ سید جمال الدین

 ج 884و885ق 
 محمودی 66807234

 محمودی 55418980 147پالک   خیابان هالل احمر عباسي شمالي خ اسكندري محمودی بهزاد 56



 سجاد 33501682 158پالک   سه راه امین حضور خ ایران خ گوته محمودی مجید 57

 محمودی دمحمحسین 58
پالک   شهریور خ ابن سینا نرسیده به میدان شکوفه 14خیابان 

119 
 منفرد 33784098

 محمودی حسن 59
بازار مبل یافت آباد شهرک ولیعصر خیابان رجایی جنب 

 13پالک   بانک مسکن

66229371-

66324910 
 محمودی ) اسنوا (

 محمودی رحیم 60
متری لشگرمقابل صادرات پالک  17خیابان مجیدیه جنوبی 

848 
 محمودی 88413316

 محمودی 33553474 ج 49ق  89پالک   سه راه امین حضور مقابل باربری حسینی محمودی دمحممحسن 61

 ایرانیان 33564455 84پالک   سه راه امین حضورپاساژ دمحم طبقه همکف محمودی ابوتراب 62

 محمودی قره تپه ابراهیم 63
متری شهید آتش  13خیابان یافت آباد شهرک صاحب الزمان 

 78پالک   بار
 محمودی 66238405

 نمونه 55349476 733پالک   نازی آباد خ شهید اکبر مشهدی چهارراه بهمن محمودیون عباس 64

 جام جم 33131004 338خ ری سه راه امین حضور پالک  محیان مجید 65

 مخبریان دمحمحسین 66
ق  886پالک   خیابان قصرالدشت بعد از چهارراه هاشمی

 ج 786
 خانه سامسونگ 66837115

 شعله فروزان 66833981 554پالک   خیابان جیحون بین دامپزشکی و هاشمی مخبریان غالمرضا 67

 دیدگاه 33523732 36پالک   سه راه امین حضور خیابان ایران مختارنژاد حسین 68

 جهان كاال 77455567 863پالک   متري پاكدامن شمالي 83خیابان شمیران نو  مداح پرویز 69

 ایران 22227080 1813خیابان شریعتی باالتر از ظفرنبش کوی آبان پالک  مدرسی احمد 70

 ج 1893ق 1773خیابان دکترشریعتی دوراهی قلهک پالک  مدرسی بهروز 71
22264422-

22266029 
 الکترو گاز

 هشت بهشت 33551309 ج 951ق  338پالک   خیابان ری پائین تراز آبشار مدنی سید مصطفی 72

 مرادسلطانی حسن 73
میدان وحدت اسالمی بازارچه قوام الدوله )شهید طرخانی( 

 ج 833ق  47پالک 
 برلن 55624216

 به فرتاک 33518151 884خ امیر کبیر شرقی نرسیده به چهارراه سرچشمه پالک  مرادی نجف 74

 برادران مرادی 33508411 88خیابان ری پاساژ سهامی طبقه زیرزمین پالک  مرادی داود 75

 برادران مرادی 33135643 18پالک   خیابان ری پاساژ دمحم طبقه زیرزمین مرادی قدرت 76

 برادران مرادی 33135643 15خیابان ری پاساژ دمحم طبقه زیرزمین پالک  مرادی محمود 77

 تاپ الکترونیک 66964606 1158خیابان جمهوریمابین فخر رازی و دانشگاه پالک  مرادی پور علیرضا 78

 مرادی نژاد عباس 79
خیابان جمهوری اسالمی خ اردیبهشت شمالی ) شهید منیری 

 ج 87ق  173جاوید( پالک 
 شرکت آریارز 66462554

 مرادی نسب 55403457 565پالک   خیابان هالل احمر خ عباسی خ راه پیما مرادی نسب رمضان 80

 مرتضائی نژاد محسن 81
خ پیروزی خ کریم شاهیان )همایون سابق( نبش کوچه رقیبی 

 ج 193ق  56پالک 

33060170-

33060171 
 قصر شادی



 مرتضی قلی مسعود 82
سه راه امین حضورامیرکبیر باالی زیر گذرپاساژامیرکبیر 

 15پالک   طبقه زیرزمین
 صبا 33552876

 ج 8ق  11پالک   سه راه امین حضور پاساژ احسان مرتضی قلی دمحمحسین 83
33563737-

33563838 
 شهر لباسشویی

 مرتضی قلی مجید 84
سه راه امین حضور جنب پل زیر گذربطرف خیابان 

 19پالک    ایران
 امیرکبیر 33552876

 مردانی حسین 85
خیابان جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه نهم جنوبی پالک 

 673داخلی
 مردانی 66701226

 مردانی 55714783 153متری بدخشان کمالی پالک  13متری ابوذر خ  83 مردانی نیا نورعلی 86

 مریانچی جعفر 87
نرسیده به چهارراه آبسردار جنب   خیابان مجاهدین اسالم

 861-868بسیج پالک   گزینش
 پارسا 77526877

 ج 8ق  85پالک   فلکه اول تهرانپارس ضلع شرقی مزینانی حسن 88
77702810-

77875783 
 قائم

 110 55419766 ج 143ق  979خیابان عباسی شمالی خ راه پیما پالک  مزینانی حسینعلی 89

 مستحسن دمحمحسین 90
پالک   خیابان دکتر شریعتی باالتر از پل سید خندان سمت چپ

 ج 673ق  1317
 زهره 22862311

 ج 157ق  86پالک   خیابان شریعتی خواجه عبدهللا انصاری مستحسن اصغر 91
22865014-

22868204 
 کاالی خانه

 میالد 77902760 174پالک   متری نارمک نرسیده به چهارراه تلفنخانه 83 مسچی محمود 92

 سامان 44663204 75پالک  11شهرک اکباتان فاز یک سوپر  مسندی خیابانی غفور 93

 مشایخی شهریار 94
ق  175پالک  89و  85متری سوم بین خ  15خیابان افسریه 

 ج 769
 هدیه سرای مشایخی 33149639

 فراهانی 33519573 ج 18ق  496-441پالک   خیابان ری نبش کوچه دردار مشکانی فراهانی سید علی 95

 مشهدی کریم 96
خیابان قصرالدشت پائین تر از چهارراه دامپزشکی نبش کوچه 

 8و778/1پالک   عالمی

66836372-

66868476 
 پارسیان

 8جزیره  33544410 86سه راه امین حضورمجتمع تجاری امین حضور پالک  مشهدی حاجی دمحم 97

 فراهانی 33132622 135گوته پالک   خ ایران خ مشهدی فراهانی رضا 98

 مصباحی دمحمرضا 99
پالک   خیابان ری بعداز حسینیه همدانیها نبش کوچه آذرم

 ج 598ق  431
 رضا 33133525

 مصدق حسین 100
خیابان ری نرسیده به سه راه امین حضور روبروی کوچه 

 438پالک   آبشار
 مصدق 33134157

 1/53پالک   سبزه میدان پاساژ حاج رحیم خان مصلح دمحم 101
55622207-

55161787 
 مصلح

 دمحم 55343058-88 75نازی آباد نیکنام شمالی پالک  مصلح حسن آبادی امیرنصرت 102

 رئوف 33512929-30 548خیابان ری نرسیده به کوچه دردار پالک  مطلب عباسعلی 103

 مطلبی هریس مالک 104
متری امیری باالتراز سینما جی جنب بانک 19خیابان 

 838پالک   صادرات
 مطلبی 66698827

 گنجینه کوروش 88007475 1934پالک   خیابان کاگر شمالی باالتر از پمپ بنزین مطلوبی داریان اسماعیل 105



 مطیع الحق علیرضا 106
 88پالک   اول خ ایران جنوبی روبروی مدرسه محبان الرضا

 ج 86ق 
 قدس 33509909

 مظفری 33502243 8پالک   خ ری پاساژ سهامی زیرزمین مظفری دمحمجواد 107

 مظفری حمیدرضا 108
پالک   خ امیر کبیر شرقی پاساژ خلیج فارس طبقه زیر همکف

188 
 حمید 33546136

 مظفری علی اصغر 109
سه راه امین حضور خ امیرکبیر پاساژ محمود وزیر زیر 

 7همکف پالک 
 عماد 33552329

 مظفری 33557987 15پالک   خ ری پاساژ سهامی زیر زمین مظفری ابوالفضل 110

 معززی مهدی 111
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور پاساژ سهامی طبقه زیر 

 87زمین پالک 
 کاالی خانگی معززی 2-33545401

 معصومی احمد 112
پالک   خیابان گلبرگ غربي خ ابراهیم نژاد خ قاري پاساژ آسیا

863 
 اركیده 77827941

 معصومی رسول 113
خیابان امیرکبیر شرقی نرسیده به سرچشمه پاساژ بنی 

 3پالک   فاطمه
 شمس 33563083

 معصومیان بیژن 114
ق  183خیابان قصرالدشت بعداز چهارراه مالک اشتر پالک 

 ج 197

66888266-

66879854 
 پارس

 معماری فر مجتبی 115
خیابان پیروزی نبش خ شهید بستان منش )صددستگاه( پالک 

 ج 759ق  833
 خانه هدیه 33344151

 معمرکنزق یوسف 116
خانی آباد سه راه شریعتی خ شهید صمدی نبش کوچه 

 ج 879ق 34( پالک 96شاد)
 دمحمی 55003599

 تیمچه 66714220 58پالک   خیابان جمهوری چهارراه حافظ پاساژ حافظ مفتخری الجوردی پیمان 117

 مقدم امین 118
ق  831پالک   خیابان جمهوری بین خ فخر رازی و دانشگاه

 ج 1331

66463835-

66464491 
 مقدم تجهیز

 مقدم نوری علی 119
 199پالک   خیابان تهران نو فلکه اطالعات خ مهریار شرقی

 ج 158ق 
 آبسال 4-77406963

 مقصدی احمد 120
متری شهید یوسف رزاقی 18متری ابوذر 83خیابان 

 ج 813ق  55)پیرنظر( پالک 
 مقصدی 55707314

 مقصودی مسعود 121
پالک   نارمک خیابان دردشت پائین تراز چهارراه گلبرگ

894 
 تخت جمشید 77940509

 مقنیان رجبعلی 122
خیابان هالل اهمر عباسی جنوبی جنب سه راه شهید 

 89پالک   انصاری
 میثم 55650047

 مالعباسی مرتضی 123
بومهن بلوار امام ) ره( بلوار چمران مجتمع تجاری الماس 

 1پالک واحد
 خانه تو 2221283-0221

 شهاب 66608220 ج 191ق  176ابتدای جاده ساوه خ تولید دارو پالک  ملک پور آقاجان 124

 ملک دار خسرو 125
سه راه امین حضور خ ایران پاساژ طهران طبقه همكف پالک 

97 

33125821-

33569827 
 خسرو

 ملک زاده کندی حسین 126
 38پالک   متری جی 83متری امیری نرسیده به  19خیابان 

 ج 885ق 

55729682-

557010753 
 وصال

 ملک 66696126 41پالک   متری شمشیری خ مسیح خواه83خ مهرآباد جنوبی  ملک صید آبادی خلیل هللا 127

 ملکوتی خواه مجتبی 128
سه راه امین حضور خ امیرکبیر شرقی پاساژ تهران زیرزمین 

 88پالک   اول
 ملکوتی 5-33139934



 ملکوتی خواه صفرعلی 129
خ ری سه راه امین حضور خ ایران خ گوته پاساژ امین 

 83حضور طبقه همکف پالک 

33131842-

33561023 
 ملکوتی

 ملکوتی خواه مجتبی 130
سه راه امین حضور خیابان ایران پاساژ تهران زیرزمین اول 

 88پالک 
 ملکوتی 33136540

 ملکوتی خواه رضا 131
پالک   خیابان تهران نو ایستگاه پل خ شهید اسماعیل افشاری

56 
 ملکوتی 77920214

 جنات 33138985-6 934پالک   خیابان ری نبش کوچه آبشار ملکی محسن 132

 ملکی 33148214 111پالک   متری اول نبش خ دهم 15افسریه  ملکی دمحم رضا 133

 گل 66704745 897پالک   خیابان حافظ بین جمهوری و نوفل لوشاتو ملکی داود 134

 ملکی شیره جینی جعفر 135
 765پالک   میدان ابوذر خ شهید قربانی نبش خ شهید قدرتی

 ج 79ق 
 ملکی 55707463

 ممقانی عبدالرضا 136
پالک   خیابان ری سه راه امین حضورجنب بانک صادرات

48 
 امین 33561060

 ممقانی اصغر 137
پالک   سه راه امین حضور خ امیر کبیر مقابل باربری حسینی

39 
 مرکزی 33132710

 منتظری حسین 138
خیابان شهید آیت بعد از ایستگاه بیمه وچهارراه جویبار پالک 

 ج 889ق  887
 نارمک 77907736

 آشیانه 44718992 8شهرک راه آهن خ هوانیروز ابتدای خ گلها پالک  منصفی اصفهانی حمید رضا 139

 165-164پالک   متری شمشیری 83خیابان مهرآباد جنوبی  منظمی دمحم ابراهیم 140
66641900-

66607695 
 منظمی

 عادل 66506600 839پالک   شهرآرا  خیابان ستارخان مقابل پمپ بنزین موج بافان رضا 141

 موحد فیض اله 142
بومهن شهرک پردیس فاز یک خیابان مالصدرای شرقی 

 14پالک   مجتمع آسمان طبقه همکف
76273530   

 موذن 33560715 487پالک   487خ ری دوراهی مهندسی پالک  موذن دهخوراقانی دمحمحسن 143

 68پالک   مجیدیه خ حیدری خ نوروزی فر موسوی میرحبیب 144
88436219-

88445660 
 سادات

 موسوی فخر آباد امیر هوشنگ 145
خیابان آزادی خ جیحون بعداز خ شهید بهنود بعد از زاویه 

 ج 474ق  998پالک 
 پارس 66015504

 کالسیک 33503565 9سه راه امین حضور پاساژ پردیس طبقه همکف پالک  موسویان دمحم حسین 146

 موسویان دمحمحسین 147
پالک   خیابان ری اول خ امیرکبیر شرقی جنب پاساژ احسان

 ج 96ق  51
 مهدی 33560862

 بوتان 44000167 13پالک   آریا شهر بلوار فردوس خ مالکی شمالی موسی خانی امید 148

 موالئی اصغر 149
خیابان ری سه راه امین حضور پاساژ سهامی طبقه 

 4پالک   همکف
 موالئی 33502793

 کیمیا 33133396 13سه راه امین حضور پاساژ احسان طبقه زیرزمین پالک  مومنی محمود 150

 مهدوی راد علی 151
ق  18پالک   سه راه امین حضور پاساژ مهدوی طبقه همکف

 ج 9

33557984-

33552809 
 مهدوی

 مهدوی رشتی سیدعلیرضا 152
پالک    تهرانپارس خ فرجام خ سراج نبش کوچه شهید صادقی

197 
 پارسیان 4-77190962



 331خیابان ری بعد از کوچه آبشار پالک  مهدوی زاده احمد 153
33551038-

33552945 
 ولیعصر

 مهدیان عبدهللا 154
خیابان جمهوری روبروی ساختمان آلومینیوم پاساژ کاوه نبش 

 ج 938ق  187پاساژ پالک 
 انرژی 66704444

 ج 313ق  1357پالک   خ ری سه راه امین حضور مهراجی امیر 155
33567738-

33122257 
 ساعی

 ره آورد 33502661 476پالک   خیابان ري نرسیده به سه راه امین حضور مهربانی غالمرضا 156

 موزه 22228190 ج 1818ق  1737پالک   خیابان شریعتی باالتر از ظفر مهربانی غالمرضا 157

 مهنام رمضان 158
پالک   خیابان جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه نهم شمالی

634 

66706698-

66727285 
 قبادی

 سامسونگ 66926027 1843پالک   خیابان جمهوری بین چهارراه پیروز و جمالزاده میثاقی حمید رضا 159

 جزیره کیش 55002985 959پالک   متری میعاد 83خانی آباد نو  میثمی خلیل 160

 یاس 33562707 13خ ری پاساژ سهامی طبقه زیرزمین پالک  میر امینی حسین 161

 سید علی 162
میر حسینی 

 زواره  طباطبائی
 کیش کاال 33566711 493پالک   خ ری نرسیده به سه راه امین حضور

 میرصانع 33122546 83پالک   سه راه امین حضور پاساژ امام جواد طبقه همکف میر صانع سید دمحم علی 163

 المهدی ) بوش( 33546079 834خیابان امیر کبیر شرقی مجتمع خلیج فارس پالک  میر صانعی سید فضل اله 164

 کاالی خانه مهتاب 33135848 7پالک   سه راه امین حضور تیمچه امین حضور میرابوطالبی سید دمحم 165

 میراحمدیان سیدحبیب هللا 166
خیابان شوش شرقی خ شهید اکبر ابراهیمی )ارج سابق (خ 

 ج 185ق  165-164پالک   شهید تقی تاجیک
 صداقت 55313526

 میرباقری سید دمحم 167
 13و6متری بین  13متری اول جنوبی خ  15خیابان افسریه 

 ج 131ق  61پالک 
 میرباقری 33141500

 میر جعفری 88407435 ج 88ق  857متری حقیقت پسند پالک  3خیابان سبالن شمالی میرجعفری سیدحسین 168

 الیت 44536655-6 54تهرانسر نبش نهم پاساژرحیمیان پالک  میرجعفری سیدعباس 169

 میرحسینی قمصری دانش 170
خ امیرکبیرشرقی جنب حسینیه بنی فاطمه پاساژ خلیج 

 5پالک   فارس
 آوین 4-33546301

 میرحسینی قمصری دانش 171
ق  143-148پالک   خ جمهوری بعد از چهارراه ابوریحان

 ج 1393
 البرز 66464012

 میرداماد سید اکبر 172
پالک   خیابان شریعتی دوراهی قلهک جنب بیمارستان کیان

1788 
 هوگل 22260708

 میرداماد میرمهدی 173
ق 1815/1پالک   خیابان شریعتی جنب بیمارستان ایرانمهر

 ج 1844
 میرداماد 22600456

 میررضایی رودکی سید مرتضی 174
سه راه امین حضور خ ایران پاساژ ایران طبقه همکف پالک 

137 
 رودکی 33500082

 میرزا آقائی دمحمرضا 175
 143پالک  13متری میعاد نرسیده به کوچه  83خانی آباد نو 

 ج 585ق 

55039637-

55032543 
 میعاد

 83-81پالک   خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه همکف میرزا جانپور نادر 176
66707640-

66705122 
 امیر



 میرزا جانپور امیر 177
 333ق  135پالک   خیابان جمهوری جنب ساختمان آلومینیوم

 ج
 امیر 66705122

 میرزا جانپور رضا 178
سه راه امین حضور ابتدای خ امیرکبیر نبش پاساژ 

 33پالک   پردیس
 نادر 33509060

 رز گاز 66819151 814پالک   خیابان بابائی -ارشد آباد  -خیابان یافت آباد  میرزائی کرمعلی 179

 میرزایی 76227176 811بومهن بلوارامام خ حاج منصور پالک  میرزائی حسین 180

 میرزائی یدهللا 181
 438ق  11پالک   خیابان جمهوری جنب ساختمان آلومینیوم

 ج
 مهران 66700060

 امین حضور 33131909 85پالک   گوته پاساز امین حضور  خیابان ایران خ میرزائی اصل دمحم 182

 میرزاخانی حمیدرضا 183
جنب بانک   خیابان سرآسیاب دوالب میدان موتور آب

 ج 8و5و9ق  9پالک   صادرات
 گالری پدر 6-33172684

 میرزازاده 33708941 ج 5ق  117شهریورعارف شمالی باغ فرید پالک  14خیابان  میرزازاده صمد 184

 میرزایی دمحم 185
پالک   سه راه امین حضور خ ری پاساژ سهامی ط زیرزمین

14 

33519336-

33510656 
 میرزائی) پایتخت(

 میرزایی اصغر 186
پالک   فلکه چهارم تهرانپارس شهرک امید مجتمع تجاری امید

83 
 امید 77361678

 میرصانع نصرت االه 187
شهریور اتوبان شهید محالتی بزرگراه امام 14خیابان 

 114پالک   علی
 میرصانع 33708565

 41پالک   سه راه امین حضور پاساژایران زیرزمین دوم میرصانعی سید دمحم 188
33123070-

33123080 
 میرصانعی

 میرکریمی 33137228 83اه امین حضور پالک خیابان ری نرسیده به سه ر میرکریمی سید نادر 189

 میردمحمصادق سیدحسین 190
سه راه امین حضور امیرکبیر شرقی نبش کوچه توکلی طبقه 

 85فوقانی پالک 
33567828 

نمایشگاه امین 

 حضور

 وحید 33132899 ج 491ق  618خ ری نرسیده به سه راه امین حضور پالک  میردمحمصادق سیدمهدی 191

 سالمت 33569897 95-94پالک   خ ری خ امیر کبیر شرقی خ دیالمه میردمحمصادق سید وحید 192

 پرشین 22855592 1871خ شریعتی باالتر از ظفر پالک  میردمحمصادق سید حسین 193

 میردمحمی نورهللا 194
-73شهریور خ شهید محالتی ارجمندی راد پالک 14خیابان 

 ج 116-181ق  83
 میردمحمی 33700383

 ج 837ق  1/133پالک   نازی آباد بازار دوم نبش بوعلی میردمحمی سیدغالمرضا 195
55081605-

55081049 
 حمید

196 
سید ضیاء 

 الدین
 پارس توشیبا 88841914 74خیابان سپهبد قرنی ساختمان پارس توشیبا پالک  میری

 میری سید مرتضی 197
 1884پالک   خ دکترشریعتی مقابل خ ظفر نبش کوچه امانی

 ج 1811ق 
22854666 

 -  آ . ا . گ

 الکترولوکس

 آذین 22884035-6 1814پالک   خیابان شریعتی مقابل خ ظفر میری سید کاظم 198

 هارپاک 8-33510707 9خیابان ری پاساژ سهامی فاز یک زیر همکف پالک  میری لواسانی سید نصراله 199



     ن      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 کسری 33514734 918پالک   خیابان ری ایستگاه دردار نادری جعفر 1

 نادعلیزاده ابوالفضل 2
میدان ابوذر نرسیده به میدان مقدم روبروی بانک صادرات 

 ج 815ق  816پالک 
 کالسیک 55730608

 ناصح اعلم محرمعلی 3
 899ق  843پالک   خیابان هاشمی بین خوش و قصرالدشت

 ج
 اعلم 66831293

 ناصر صدرآبادی سید حسین 4
 86فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره خ شهید اسفندانی پالک 

 ج 78ق 
 سادات 77348397

 ناصری حسین 5
پالک    خیابان ری نرسیده به سه راه امین نبش پاساژ دمحم

438 
 ناصری 33137575

 110 33139495 137پالک   خیابان ایران پاساژ امیرطبقه همکف ناصری یگانه دمحم 6

 ناطق دمحم محسن 7
خیابان شریعتی نرسیده به دولت روبروی مسجد جامع قلهک 

 1545پالک   نبش کوچه شیرین
 سونی 22643175

 الماس 33440186 51پالک   خیابان ایران پاساژ الماس طبقه اول ناظری احسان 8

 ناظم مصطفی 9
نبش مجموعه   بلوار فردوس مابین گلستان شمالی و رامین

 888پالک  6تجاری آبشار واحد
92-44041091 

گلدیران مرکزی 

 غرب

 ناظمی دمحم 10
ق  899-893-843پالک   خ هالل احمر چهارراه استخر

 ج 839

55644836-

55448797 
 عدالت

 نامنی دمحمرضا 11
میدان امام حسین خ شهیدمدنی نرسیده به سه راه عظیم 

 879پالک    پور
 رضا 77630001

 یاس 55410449 143پالک   خ کمالی چهارراه مخصوص نانکلی احمد 12

 ج 88ق  438پالک   خیابان امیرکبیر سه راه امین حضور نانکلی دمحمرضا 13
33129790-

33131896 
 شبنم

 نایب حبیب دمحمتقی 14
خیابان ری نرسیده به سه راه امین حضور روبروی بانک 

 ج 446ق  681-681/1مسکن پالک 
 نائب حبیب 80-33137779

 نبی زاده دمحمرضا 15
ق  1137-1139خیابان شهید نامجوجنب کالنتری شش پالک 

 ج 1333
 گرکان 77541552

 نجات 33554242 53پالک  53سه راه امین حضورپاساژ تهران طبقه همکف آ نجات سید ابوالحسن 16

 ج 456ق  495خ خوش چنب بیمارستان لوالگر پالک  نجارزاده موسی 17
66837715-

66838048 
 جمشید

 فراهانی 66885455 ج 555ق  744خ جیحون بین دامپزشکی و هاشمی پالک  نجف آبادی فراهادی حسین 18

 نجف پور زاهدی داود 19
پالک   خیابان امیرکبیر شرقی روبروی حسینیه بنی فاطمه

196 

33567389-

33568951 
 زاهدی

 نجفیان خداداد 20
خیابان ایت هللا کاشانی بعداز میدان نور بین الله و 

 ج 519ق  517پالک   شقایق

44113525-

44119888 
 تخت جمشید

 نژادی ضیاءالدین 21
سه راه امین حضور خ ایران بازاربزرگ امیرکبیر طبقه 

 5پالک جی  همکف

33509894-

33128315 
 نصر سحر



 بهروز 22
نصرهللا زاده 

 شبستری

پالک   خیابان امیر کبیر سه راه امین حضورپاساز مهدوی

1+18 

33554474-

33127668 
 شبستری

 دمحم 23
نصراله زاده 

 شبستری
 احسان 33509538-40 16خیابان امین حضور پاساژ پردیس طبقه همکف پالک 

 جهیزیه 44503080 ج 137ق  138پالک   بلوار بهشتی 8تهرانسر غربی فاز نصرتی علی اکبر 24

 نصرتی شعار نادر 25
خ امامزاده حسن پشت خط تهران تبریز خ سجاد شمالی خ 

 ج 55ق  57پالک   شهید ولی عابدی
 نصرتی شعار 66219917

 نصیری دمحمحسین 26
 81متری بدر نبش کوچه  16شهرک شکوفه ) عبدل آباد (

 55پالک 
 نصیری 55824059

 نصیری االنکش دمحم 27
پالک   خ شوش شرقی ایستگاه لطفی روبروی حمام لطفی

113 
 نصیری 55311569

 نصیری اوجبالغ عباس 28
متری ابومسلم خراسانی نبش کوچه دوم  83شهرک مسعودیه 

 ج 116ق  887/8پالک 
 رضا 33487498

 نظری حسن 29
ق  577-579پالک   خیابان جمهوری نرسیده به جمالزاده

 ج 1859
 آرین پاناسونیک 5-66900874

 نظری شربیانی غالمعلی 30
پالک   متری حقیقی جنوبی 18متری فالح میدان مقدم  83  خ

189 
 نظری 55707854

 فریجیدر ) نعمتی ( 33546184 171پالک   سه راه امین حضور مجتمع تجاری خلیج فارس نعمتی نیما 31

 نعمتی علی اصغر 32
متری دوم 15شهریور  14متری فتح  95جاده قدیم کرج 

 41جنوبی پالک 
 پیمان 66804536

 نعمتی دمحمرضا 33
پالک   خیابان جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه نهم جنوبی

679 
 بازرگانی نعمتی 66740044

 943پالک   خیابان ری روبروی آبشار نعمتی واحدی دمحم 34
33551902-

33564136 
 پامچال

 نعمتی واحدی مصطفی 35
پالک   خیابان هالل احمی چهارراه عباسی جنب بانک سپه

 ج 876ق  576-574
 گسترآسیا 55415153

 مهدی 55419934 ج136ق836پالک   خیابان هالل احمر خ عباسی شمالی نعمتی واحدی دمحم 36

 سنا 55416626 885پالک   خیابان هالل احمر بعداز چهارراه عباسی نعمتی واحدی علی 37

 ناصر 66706871 8/871پالک   خیابان جمهوری خ شیخ هادی باالتراز جامی نعمتیان محمود 38

 آرش 33180808 74پالک   خیابان پیروزی انتهای خیابان افراسیابی نقاش ماهری آرش 39

 نقی موسوی میر نصر اله 40
سه راه امین حضور خ امیرکبیر شرقی پاساژ پردیس طبقه 

 15همکف پالک 
 بهنام 33509542

 بهزاد 33509543 19پالک   خیابان امیرکبیر شرقی پاساژ پردیس طبقه همکف نقی موسوی میر نصراله 41

 نقی موسوی مجید 42
خ امیر کبیر شرقی نرسیده به کوچه میرزا محمود وزیر پالک 

178 
 موسوی 33563381

 ناصر موسوی 33509541 14خیابان امیرکبیر شرقی پاساژ پردیس پالک  نقی موسوی سید ناصر 43

 ج 45ق  68پالک   تیر مقابل کوچه ایروان83خ جمهوری خ  نکوئی ناصر 44
66703467-

66701899 
 سپهر جارو

 نکوکرداران قاسم 45
-855ق  898-895پالک   میدان امام حسین اول خ اقبال

 ج 854

33349683-

33331492 
 نیکو



 آبشار 33503499 ج 418ق  613خیابان ری مقابل کوچه آبشار پالک  نمدی غالمرضا 46

 نمکی مجید 47
خ خزانه بخارائی نرسیده به فلکه اول نبش کوچه شهید امیر 

 877حسینی پالک 
 نمکی 55346817

 نوای جان اسمعیل 48
ق  344پالک   خیابان ری ایستگاه آبشار جنب پاساژ سهامی

 ج 484
 پارس 33135347

 نوبخت 33132988 139پالک   خیابان امیرکبیر شرقی روبروی کوچه دیالمه نوبخت جهانیخش 49

 نوبخت دمحمرضا 50
سه راه امین حضور اول خ امیرکبیر روبروی بانک 

 183پالک   تجارت

33566709-

33126125 
 برادران نوبخت

 نودهی 33569427 956پالک   خیابان ری نرسیده به آبشار نودهی علی اکبر 51

 نور دمحمی حسن 52
خیابان ری نرسیده به سه راه امین حضور تیمچه امین حضور 

 88پالک 
 نور دمحمی 33137221

 نورائی نژاد سید عبدالحمید 53
سه راه امین حضور جنب پل زیرگذر پاساژ امیرکبیر طبقه 

 7همکف پالک 
 مهرگان 33561123

 88پالک   خیابان ری پاساژ دمحم طبقه زیرزمین نورائی نژاد سیدهاشم 54
33125557-

33121575 
 تکنو

 نوراله زاده دمحم 55
خیابان امیر کبیر شرقی نرسیده به سه راه امین حضور پاساژ 

 88پالک  -1پردیس طبقه 
 سمن 33503405

 نورالهی دیبا دمحم 56
سه راه امین حضور خ امیرکبیر پاساژ زنگنه طبقه 

 7پالک   زیرزمین
 ارس 33136504

 نورانی سیدابراهیم 57
بومهن بلوار امام خ میرزایی پاساژ خسرو تاش راهروی 

 183پالک   اول
 نمایندگی مارشال 76235572-021

 سروش 33130899 79پالک   خیابان ری پاساژ سهامی طبقه همکف نوروز دمحمرضا 58

 جعفر 59
نوروزی بلغه 

 تیموری

امامزاده حسن خ امینالملک پاساژ امین الملک طبقه 

 4پالک   همکف
 مسعود 5571509

 نوروزی خمینی رضا 60
تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری نبش دهم شرقی )شهید 

 ج 145ق  194بهرام قنبر مقدم( پالک 
 گالری شرق 77366516

 نوری 66634321 818پالک   سه راه آذری خ شهید قدرت پاکی نوری بهرامعلی 61

 نوری 55824542 181انتهای نواب خ زمزم خ شهید مسلم طاهری پالک  نوری حیدر 62

 نوری علی 63
خیابان جمهوری بین ابوریحان و فلسطین جنب اورژانس 

 1387تهران پالک 

66409193-

66463317 
 ال جی

 نوری حسین آبادی دمحم 64
پالک   شهریور خ آشتیاانی خ عباس آباد عین الدوله 14  خ

1/8 
 مهر 33557246

 پارس خزر 55833667 719پالک   متری بدر 16متری انقالب 83عبدل آباد  نوری زاد مهدی 65

 4و3پالک   خ پیروزی اول خ نبرد و شهید افراسیابی نوری وند اصالن 66
77471952-

7772220 
 نور

 نوید ابوالقاسم 67
سه راه امین حضورجنب پل زیر گذر پاساژ امیرکبیر طبقه 

 4پالک   همکف
 گنجینه 33123735

 حافظ 66703447 85خیابان جمهوری پاساژ حافظ پالک  نوید تبریزی فیروز 68

 نیرو جعفر 69
خیابان جمهوری نرسیده به پل حافظ پاساژ جمهوری طبقه 

 7پالک   همکف

66732629-

66722555 
 صنایع نیرو



 نیساری دمحم 70
 879خ اختیاریه نرسیده به میدان اختیاریه پالک جنب پالک

 ج868ق
 نیساری 22542402

 نیک زاده داود 71
پالک   همکف فوقانی 3بازارچه سوپر  1شهرک اکباتان فاز 

13 
 دلونگی 44673117

 نیکخو جمشید 72
خیابان مولوی نرسیده به ولیعصر روبروی دبیرستان عبرت 

 198پالک 
 نیکخو 55384435

 (8نیکنام)کوثر 33126812 488و481خیابان ری پاساژ سهامی پالک  نیکنام حسن 73

 نیکوئی ناصرآقا 74
 847ق  186خیابان سرآسیاب مهرآباد جنوبی خ توکلی پالک 

 ج
 حاج نیکویی 66699303

 تخت طاووس 88742317 858پالک   خ سهروردی شمالی باالتر از چهارراه مطهری نیکوسرشت محسن 75

   33554077 6پالک   طبقه زیر همکف 6خ ری پاساژ امام جواد ) ع نیکونسب سیدحسام 76

     و      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 واحدی 33883922 585کیانشهر خ ابراهیمی نبش رجب زاده شمالی پالک  واحدی رضا 1

 وثوق بنائی مهدی 2
ق  366خیابان ری نرسیده به سه راه امین حضور پالک 

 ج 474
 وثوق 33557793

 امیر 66222502 139متری جاللی جنوبی پالک  18شهرک ولیعصر وثوقی بیابانی رحمان 3

 کاسیوالین 66703664 51پالک   خ جمهوری تقاطع حافظ وثیق گوهری 4

 سعید 26311926-7 83بزرگراه رسالت خ استاد حسن بنا نبش کوچه مرادی پالک  وحدانی احد 5

 18پالک   خ جمهوری پاساژ جمهوری ورزشی علی 6
66724215-

66860289 
 زاگرس

 ج 13ق  11سه راه امین حضور پاساژاحسان پالک  وروانی فراهانی ابوالفضل 7
33133916-

33123809 
 کیمیا

 وروانی فراهانی مهدی 8
خیابان ری باالتر از کوچه آبشار پاساژ سهامی 

 81پالک   زیرزمین
 مرکزی 33502804

 وروانی فراهانی حسن 9
متری شهید مجید  15خزانه بخارائی فلکه اول خ 

 ج 133ق  188پالک   فراهانی

55311711-

55331020 
 فراهانی

 رضا 33501579 ج 83ق  78-73خ ایران خ گوته جنب سالن فرهنگیان پالک  وطنخواه براتعلی 10

   66724391 85پالک   خ جمهوری ساختمان کاوه طبقه همکف وقار امیر 11

 کادو وکیلی 88430930 ج183ق 198پالک   خ شریعتی خ پلیس وکیلی بورقانی وسعت هللا 12

 غزل 33139906-7 91پالک   سه راه امین حضور پاساژ طهران طبقه همکف ولی زاده عباس 13

 ج 449ق  1337خ ری سه راه امین حضور پاساژدمحم پالک  وهابی ابیانه امیرهوشنگ 14
33126862-

33123139 
 وهابی



 وهابی شبستری دمحم تقی 15
خ پیروزی خ محصل نبش کوچه سوم شهید محسنی پالک 

 ج 85ق  85-88-81
 برادان صداقت 33337840

 پارس خزر 66500813 537پالک   خ ستارخان سه راه تهران ویال و پل ستارخان ویسه جعفر 16

     ه      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 مروارید 33126637 83پالک   خ ری پاساژدمحم طبقه همکف هادی احمد 1

 ملیكا 77812877 131پالک   خ گلبرگ غربي خ شهید حسین صفایي هاشمی اسمعیل 2

 هاشمی دمحم 3
ق  1898پالک   خ تهران نو بین سی متری نارمک و خاقانی

 ج 713

77412793-

77413533 
 کاپری

 هاشمی سیدصالح 4
پالک  88و81متری میعاد بین کوچه  83خ خانی آباد نو خ 

 ج 839ق  865
 مجید 55003341

 هاشمی زاده امیرعباس 5
خ ری نرسیده به سه راه امین حضور روبروی کوچه 

 ج 49ق  638پالک   بهرون
 هاشمی زاده 6-33136745

 وستا 33552991 ج 338ق  654پالک   خ ری نرسیده به سه راه امین حضور هاشمی یزدی سیدوحید 6

 ایران اروپ 88824108 7میدان هفت تیر اول کریم خان زند پالک  هاشمیان اکرم 7

 امید 33552055 559پالک   خیابان ری بعد از حسینیه همدانیها هدایت صابر 8

 رضا 33135568 81پالک   خ ری پاساژ کوه نور طبقه زیر زمین همدانی دمحم رضا 9

 صفا 33137235 11پالک   امین حضور  پاساژ تیمچه  خ ری همدانی وش دمحم 10

 هندی سید رضا 11
سه راه امین حضور خ امیر کبیر شرقی پاساژ پردیس طبقه 

 86پالک   زیرزمین
33509616   

 هنرچیان ژورنس 12
ق  91پالک   متری اول نبش کوچه دوم19خ مجیدیه جنوبی 

 ج 54
 سیمونیان 88457060

 هنرخواه حمید 13
بلوار کشاورز نرسیده به خ فلسطن مقابل بیمارستان 

 117پالک   پارس
 هوگل 8-88988185

 ماه 33551575 ج 84ق  453سه راه امین حضور پل زیر گذر پالک  هنردوست غالمحسین 14

 ستاره 33560578 84پالک   سه راه امین حضور مقابل خ ری هنردوست علی دمحم 15

 خورشید 33137215-36 9سه راه امین حضور تیمچه امین حضور پالک  هنردوست مهرداد 16

 سبز 33133363 13پالک   خ ری پاساژ دمحم طبقه همکف هنرمند کاشی محبوبه 17

 هوشنگی دمحم 18
پالک   متری شرقی خ شهید کربالئی مهریزی 79نارمک خ 

183 
 کریستال 77908409

 هوشیاری دمحم حسین 19
 841ق  133-138پالک   شهریور خ آیت هللا سعیدی 14  خ

 ج

33718638-

33725668 
 هوشیاری



     ی      

 نام واحد صنفی تلفن فروشگاه آدرس فروشگاه نام خانوادگی نام ردیف

 یادگاری قربانعلی 1
تهرانپارس نرسیده به میدان رهبر خ امین ) شهید زهدی( 

 ج 933ق  773پالک 
 یادگاری 77350026

 یاسوار مهدی 2
پالک   سه راه امین حضور خ ایران پاساژ الماس طبقه اول

98 
 سهند 33508425

 یافتیان دمحمرضا 3
 845-884پالک   سه راه امین حضور خ ایران اول خ گوته

 ج 138ق 
 یافتیان 33552079

 یزدانی 55310660 37پالک   شهریور جنوبی مقابل کارخانه یخ 14  خ یزدانی همت آبادی عزت هللا 4

 ج 98ق  833پالک   خ وحدت اسالمی خ فروزش یساری جواد 5
55380653-

55375161 
 یساری

 یوسف زاده نوری قربانعلی 6
خ هاشمی نرسیده به میدان هاشمی جنب مسجد علی اکبر پالک 

 ج 648ق  1185
 نوری 66001793

 یوسف زاده نوری حسین 7
چهارراه لشگرخ آقا باالزاده خ سیناکوچه هزار خانی پاساژ 

 11پالک   بنفشه
 نوری 55418839

 یوسف زمانیان احمد 8
خیابان امیر کبیر شرقی خیابان دیالمه نبش مجتمع تجاری 

 14پالک   ثامن
 رستگاران 33510332

 یوسفی 55779473 135-134متری امیری روبروی سینما جی پالک  19خیابان  یوسفی دمحم علی 9

 یوسفی حسینعلی 10
متری ابوذر غربی تقاطع  83خ خزانه قلعه مرغی انتهای 

 365ق  344سجاد پالک 
 مسعود 55709267

 شاهد 3312311-2 ج 51ق  18خ امیرکبیرروبروی خ ری پالک  یوسفی امیرحسین 11

 افشین 66923478 ج 1846ق  916پالک   خ جمهوری بین گلشن و باستان یوسفی ایرج 12

 پارس 33554954 86پالک   خ ری نرسیده به سه راه امین حضور پاساژ دمحم یوسفی سادات محله مهدی 13

 یوسفی قصابسرابی رحیم 14
پالک   خ امام خمینی بین کارون و جیحون جنب کوچه مسجد

 456و 454
 پردیس 66888316

 یوسفی میرصادقی هوشنگ 15
پالک   به سه راه اکبر آباد مقابل خ خرمشهر  خ کمیل نرسیده

11 
 پرهام 66378905

 خداوردی 33136571 86پالک   خ ری پاساژ سهامی زیرزمین یوسفی ندرآبادی معصومه 16

 محسن 17
یوسفیان پور 

 رفسنجان

 184پالک   خ شهید افتکاری باالتراز کالنتری  خ حسام الدین

 ج 86ق 
 یوسفیان 55719301

 


